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 الملكة رانيا للسياحة والتراث كليةل الخطـة االستراتيجيــة

 :كليةنبذة موجزة عن ال

ي ة ضمن محافظة الزرقاء وباقفي الجامعة الهاشمية، وذلك ضمن استراتيجية الجامعة الهاشمية في المشاركة بالحفاظ على المواقع األثرية والتراثية والسياحية الموجود 1999/2000في عام  كليةتم انشاء ال

آلثار، المحافظة على اعلم ، وإدارة الموارد التراثية ، ووالذي تحول االن الى االدارة السياحية احيالسي اإلرشاد تخصصات محافظات المملكة. وهو يضم في أقسامه تخصصات تمنح درجة البكالوريوس في

 آثار الحضارات العربية القديمة.  تخصص إضافة إلى أنه يمنح درجة الماجستير في

 كليةأقسام وتخصصات ال

 ثالثة أقسام هي: لكليةويضم ا

 ( قسم السياحة المستدامة.1

 وارد التراثية والمتاحف.قسم إدارة الم (2

 قسم المحافظة على اآلثار (3

 دارة السياحية.كالوريوس في تخصص االقسم السياحة المستدامة ويطرح برنامجاً على مستوى الب 

   ويطرح برنامجاً على مستوى البكالوريوس في تخصص إدارة الموارد التراثية.والمتاحف قسم إدارة الموارد التراثية 

  المحافظة على اآلثار.علم قسم المحافظة على اآلثار ويطرح برنامجاً على مستوى البكالوريوس في تخصص 

  :الرؤية

في   الكليةتكز بالسياحة والتراث، ير ىاالت التي تعنالملكة رانيا للسياحة والتراث ألن يكون احدى المؤسسات االكاديمية الرائدة التي تساهم في رفد سوق العمل بكوادر بشرية مؤهلة في المجالكلية يتطلع 

 قع، صيانتها والحفاظ عليها ومن ثم خلق تجربة سياحية مميزةرؤيته على منظومة من المراحل المتصلة بجعل المواقع السياحية والتراثية مصادر فاعلة في التنمية، بحيث تتضمن ادارة وتطوير هذه الموا

 في المهد: قسم السياحة المستدامة، قسم ادارة الموارد التراثية والمتاحف وقسم المحافظة على االثار. فيها، وهذا ما يبرر وجود االقسام الثالثة 
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 الرسالة:

الل موعات السياحية؛ ويأتي ذلك من خمباشرة مع المج ة، كذلك تلك التي تخدم وتتعاملرسالتنا ان نؤهل الكوادر الشابة ألن تصبح جزءا فاعال من الموارد البشرية الالزمة لتطوير وادرة المواقع السياحي

وامل ية من التدهور الناتج عن العمتاحف ومواقع قادرين على عرض مقومات التراث بشقيه الطبيعي والثقافي، خبراء صيانة وترميم قادرين على حماية المواقع االثرية والتراث موظفيالعمل على اعداد 

لعملي الالزم امات سياحية قادرين على خدمة السياح وارشادهم وضمان تجربة سياحية مميزة لهم، يأتي ذلك كله من خالل توفير المعرفة النظرية والتدريب الطبيعية والبشرية، وأدالء سياحيين وموظفي خد

 .كليةأهداف اللتحقيق 

 : كليةقيم ال

  االهتمام بالموارد البشرية 

  الحفاظ على االثار والتراث 

  العمل الجماعي 

  السعي نحو تفهم الثقافات المختلفة 

  االحساس بالمسؤولية االجتماعية والثقافية 

  التدريب وتنمية الذات 

  تحقيق االستدامة الشاملة 

  المواطنة 

 :كليةأهداف ال

أكيد على  سالمة المواقع والمكتشفات األثرية وحمايتها وصيانتها تعزيز السياحة المستدامة في األردن عن طريق تدريب كوادر مؤهلة وواعية إلى ضرورة التنمية السياحية كمصدر دخل مع الت •

 وإدارتها وتوفير فرص عمل جديدة.  

 المشاركة في إعداد وعمل دراسات للتطوير السياحي للمحافظات وإعداد برامج إدارة لمواقع الجذب السياحي المنتشرة في المملكة. •

 في مجال السياحة واآلثار والتراث بالتعاون مع مراكز الدراسات واألبحاث والدوائر الحكومية وخدمة المجتمع. كليةلمشاريع الدراسات االستشارية إجراء المسوحات األثرية وال •
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 ة , والترميم والتوثيق.إلدارة, والصيانالقيام بأعمال التنقيبات واالكتشافات األثرية في محافظة الزرقاء والمحافظات األخرى وتدريب  الطلبة على األعمال الميدانية من حيث ا •

 مجال التدريس.إنشاء قواعد بيانات ومعلومات في مجال السياحة واآلثار والتراث والعاملين فيها واعتماد وسائل التوثيق اإللكتروني الحديثة وخاصة في  •

 احة واآلثار والتراث من القطاعين العام والخاص.الدولية والندوات وورش العمل والدورات التدريبية للعاملين في مجاالت السي و عقد المؤتمرات المحلية •

 توفير كفاءات علمية مؤهلة ومدربة من الخريجين في المجاالت الدراسية والبحثية.  •
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 باألرقام: كليةوتالياً جداول توضح ال

  

 (1جدول رقم )

 2018 عامحتى  كليةالأعداد الهيئة التدريسية والكوادر المساندة والرتب األكاديمية في أقسام 

السياحة قسم  الدرجة العلمية الرقم

 المستدامة

قسم المحافظة على 

 اآلثار

قسم إدارة الموارد 

 التراثية

 2 1 1 أستاذ 1

 1 4 5 أستاذ مشارك 2

 - - 3 أستاذ مساعد 3

 - - 1 محاضر متفرغ 4

 - - - محاضر غير متفرغ 5

 1 - - مساعد بحث وتدريس 6

 - 1 - مشرف مختبر 7

 - - - فني مختبر 8

 4 8 7 المجموع الكلي

 
  



6 

 

 

 

 األطراف والجهات ذات العالقة بالخطة

 خارج الجامعة:

 الهيئات الرسمية التي لها عالقة بالسياحة والتراث -
 الجامعات والمؤسسات الدولية ذات العالقة. -
 الجهات المانحة للمشاريع العلمية -

 داخل الجامعة:

 إدارة الجامعة. -
 أعضاء هيئة التدريس و الكليةإدارة   -
 المراكز والوحدات بالجامعة. -
 الطلبة. -

 

 

 منهجية اعداد الخطة

 بتشكيل ثالث لجان: كليةراتيجية في التم اعداد الخطة االست

 اللجنة األولى وهي لجنة األقسام وتعنى بمناقشة الخطط االستراتيجية على مستوى األقسام وبإشراف رؤساء األقسام. -

 وعضوية رؤساء األقسام. كليةعميد البرئاسة  كليةللوهي لجنة إعداد الخطة االستراتيجية اللجنة الثانية  -

 

 كيفية المحافظة على الخطة وااللتزام بها

تطويرها ما لمحافظة عليها والتدريسية ملتزمون بمتابعة تنفيذ الخطة وا ادارة الجامعة ودوائرها المختلفة وادارة الكلية ممثلة بالعميد ونائب العميد زمساعد العميد ورؤساء االقسام، اضافة الى اعضاء الهيئة

 .أمكن
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 الملخص التنفيذي للخطة 

ارد التراثية وطرق م بهدف تأهيل كوادر بشاااارية فاعلة في مجاالت السااااياحة والمحافظة على اآلثار وإدارة المو1999/2000تم إنشاااااء معهد الملكة رانيا للسااااياحة والتراث في الجامعة الهاشاااامية في عام 

يشكل مورداً اقتصادياً هاماً للمملكة األردنية الهاشمية. كذلك توفير  المحافظة عليها. وأن تكون هذه الكوادر قادرة على مواجهة متطلبات سوق العمل السياحي المتزايد، خاصة إذا ما علمنا أن القطاع السياحي

وما إلى ذلك من ت إدارة الموارد الثقافية والمتاحف والتي تتضاااااامن: إدارة المواقع األثرية وحمايتها، إجراء أعمال الترميم والصاااااايانة، وإدارة المتاحف، كوادر بشاااااارية أردنية مؤهلة تأهيال عاليا في مجاال

، مام بالموارد البشرية، الحفاظ على االثار والتراث، التدريب وتنمية الذاتعلى قيم جوهرية تتمثل ب: االهت كليةاآلثار. وترتكز فكرة انشاء المجاالت متعددة التخصص يركز عليها جميع المهتمين في مجال 

 لطلب على، أحدها يتمثل في زيادة اكليةسااتقبلية من الممكن ان تخدم الحاليا نخبة من أعضاااء الهيئة التدريسااية موزعين على النحو التالي:. هناك فرص م  كليةالمواطنة. يضاام التحقيق االسااتدامة الشاااملة، و

 أغلبه ضمن القطاع الخاص(، اال ان تخصصي المحافظة على االثار وادارة الموارد التراثية في المقابل يواجهان مشكلة ضعف حاجة سوق العمل –خريجي التخصصات ذات العالقة بالسياحة )سوق العمل 

لمسؤولة عن هذه المجاالت( وخبراء المتاحف )قلة عدد المتاحف ذات القدرة على استيعاب اعداد الطلبة الخريجين(، لبعض الوظائف كأخصائيي الصيانة والترميم )نظرا لمحدودية نشاط دائرة االثار العامة ا

 ذلك عدا عن قلة فرص التدريب العملي والميداني. 

 

 هناك أربعة أهداف رئيسية تركز عليها االستراتيجية، وهي كاالتي: 

 

 المتعلقة بالسياحة والتراث والحفاظ على االثار إعداد كوادر مؤهلة وواعية للعمل في المجاالت 

 .المساهمة الفاعلة في تطوير قطاع السياحة فيما يتعلق بالموارد البشرية والمحافظة على االثار وادارة التراث 

 الثار والتراث المساهمة الفاعلة في اعداد االبحاث والدراسات والمؤلفات التي من شأنها تقديم اضافات نوعية في مجاالت السياحة وا 

 لى التراث خلق روابط ايجابية مع المجتمعات المحلية في مختلف مناطق المملكة لضمان عملية تمكين فاعلة لهذه الفئة في التطوير السياحي والحفاظ ع 

 

ة درجة الماجستير للحصول على الدكتوراة خاصة في السياحة وادارة الموارد التراثية، وتتلخص االجراءات الفعلية الالزمة لتحقيق هذه االهداف في تعيين أعضاء هيئة تدريسية اضافيين، ايفاد عددمن حمل

وطيد تالتي من شأنها جمع الخبراء في التخصصات ذات العالقة و التنسيق مع القطاعين العام والخاص لتوفير فرص عمل وتدريب للطلبة، المشاركة في المشاريع العلمية المدعومة واقامة الفعاليات العلمية

 العالقة مع المجتمع المحلي. 
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 SWOT Analysis  التحليل الرباعي للبيئة الداخلية والخارجية

 

 

 

 Strengthsنقاط القوة 

Serial 

 التسلسل

Strengths 

 )نقاط القوة(

Impact Score 

 )درجة التأثير(

1-5 

Certainty 

Score 

 )درجة  التأكد(

1-5 

Priority 

 )األولوية(

 1 5 5 كليةزة ألعضاء هيئة التدريس في الكفاءات نادرة ومتميوجود  1

 3 4 5 وجود تخصصات تطبيقية متميزة على المستوى المحلي واإلقليمي 2

هو المؤساااساااة األكاديمية الرسااامية الوحيدة في محافظة الزرقاء وجوارها التي تدرس التخصاااصاااات كلية أن ال 3

 المحافظة على االثار()السياحة، ادارة الموارد التراثية، 

4 4 2 

 6 2 3 وجود برنامج مميز لدرجة الماجستير )اثار الحضارات العربية القديمة( 4

حصول بعض اعضاء الهيئة التدريسية على مشاريع مدعومة من الخارج، مع كون الجامعة الهاشمية  5

 مستفيدا رئيسيا منها 

4 5 7 

االعمال الميدانية المتميزة لبعض أعضاء الهيئة التدريسية )مشاريع التنقيبات االثرية وصيانة وترميم  6

 عدد من المواقع( 

4 5 5 

 4 4 4 ( دارة السياحيةوب في سوق العمل )االيدرس تخصص مطل كليةكون ال 7
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 Weaknessesنقاط الضعف 

Serial 

 التسلسل

Weaknesses 

 )نقاط الضعف(

Impact Score 

 )درجة التأثير(

1-5 

Certainty Score 

 )درجة  التأكد(

1-5 

Priority 

 )األولوية(

 1 5 5 كليةعدم وجود مبنى مستقل لل 1

 2 5 4 عدم وجود متحف شامل يخدم الجامعة والمنطقة ويستخدم لتدريب الطلبة 2

 4 4 5 النقص في وجود اعضاء التدريسية المختصين بالسياحة والمتاحف 3

 5 3 4 ضعف التنسيق مع الجهات الرسمية والقطاع الخاص فيما يتعلق بتدريب وتشغيل الطلبة 4

 8 4 3 الموروث االجتماعي الخاطئ لمفهوم تخصص السياحة والتخصصات االخرى الى حد ما  5

 7 3 1 كليةدمة المدنية يرتبط بتخصصات العدم وجود مسمى وظيفي محدد في ديوان الخ 6

عدم وجود خدمات سااياحية بشااكل كبير في محافظة الزرقاء )كما ونوعا( مما يضااعف امكانية تدريب  7

 الطلبة ميدانيا هناك

3 3 6 

 3 5 4 نقص التجهيزات الخاصة بمختبرات المحافظة على االثار وعدم وجود فني مختبر 8

 

 

 Opportunitiesالفرص 

Serial 

 التسلسل

Opportunities 

 )الفرص(

Impact Score 

 )درجة التأثير(

Certainty Score 

 )درجة  التأكد(

Priority 

 )األولوية(
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1-5 1-5 

أغلبه ضاامن القطاع  –زيادة الطلب على خريجي التخصااصااات ذات العالقة بالسااياحة )سااوق العمل  1

 الخاص(

5 5 2 

 1 5 5 توجه الجامعة النشاء مبنى خاص بالكلية 2

 4 4 5 تزايد اعداد الطلبة المقبولين في التخصص  3

 5 4 4 استحداث خطة بكالوريوس جديدة )االثار والكتابات القديمة(  وبرامج ماجستير جديدة  4

 6 4 3 في االقسام التغييرات الهيكلية الجديدة  5

 3 5 5 التوجه نحو استخدام التقنيات الحديثة في مجال المحافظة على االثار وتوثيقها  6
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 Threatsالتهديدات  

Serial 

 التسلسل

Threats 

 )التهديدات( 

Impact Score 

 )درجة التأثير(

1-5 

Certainty Score 

 )درجة  التأكد(

1-5 

Priority 

 )األولوية(

لبعض التخصصات كالصيانة والترميم )نظرا لمحدودية نشاط ضعف حاجة سوق العمل  .1

دائرة االثار العامة المسؤولة عن هذه المجاالت( وتخصص المتاحف )قلة عدد المتاحف ذات 

 القدرة على استيعاب اعداد الطلبة الخريجين(

5 4 1 

 2 4 5 قلة فرص التدريب العملي والميداني .2
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 :الخطة االستراتيجية

 Goalsالغايات  

 كوادر مؤهلة وواعية للعمل في المجاالت المتعلقة بالسياحة والتراث والحفاظ على االثارإعداد . 1

 . المساهمة الفاعلة في تطوير قطاع السياحة فيما يتعلق بالموارد البشرية والمحافظة على االثار وادارة التراث.2

 ات والمؤلفات التي من شأنها تقديم اضافات نوعية في مجاالت السياحة واالثار والتراث . المساهمة الفاعلة في اعداد االبحاث والدراس3

 على التراث  . خلق روابط ايجابية مع المجتمعات المحلية في مختلف مناطق المملكة لضمان عملية تمكين فاعلة لهذه الفئة في التطوير السياحي والحفاظ4

 

 

 راتيجية مع مثيالتها التي تخص التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تنطبق عليها المحاور التالية: وتتطابق هذه الغايات واهدافها االست

 : التمويل الجامعيمحور و محور البحث العلمي والدراسات العليا -1
حاليا في المراحل االخيرة العداد  كليةسات بحثية مميزة، كذلك فإن الالنجاز درا،   FP7مثل وعالميا  )من الجامعة( على استقطاب مشاريع مدعومة محليالكلية عضاء الهيئة التدريسية في ايعمل ا

 برنامج دراسات عليا مشترك بين االقسام الثالثة تحت مسمى ادارة وصيانة المواقع السياحية والتراثية، وهو االول من نوعه في المملكة. 

 

ماد الخاص من ايضا بتقديم طلبات االعت كليةلجودة في الجامعة، فقد قام المستمرة فصليا للفاعلية التدريسية تحت اشراف مركز ضمان امحور االعتماد وضبط الجودة: مع القيام بعملية التقييم ال -2
خطة ر )ضمن االلتزام بتلك المعايييدة ومعدلة تبطرح خطط جد كليةد التعليم العالي، فقد قام الخالل ذلك المركز لهيئة اعتماد التعليم العالي، ومع االطالع والمتابعة المستمرين لمعايير اعتما

 االدارة السياحية الجديدة( 
 

ائل يركز على من خالل أعضاء الهيئة التدريسية على وس كليةبالسهلة، ومع ذلك فال لمبنى خاص به فإن محاولة العمل على هذا المحور ليستكلية وااللكتروني:  مع افتقار ال محور التعليم الفني -3

، فقد قدم قسم السياحة المستدامة مقترحا النشاء مختبر شامل يضمن عملية التدريب كليةي للجامعة النشاء مبنى خاص لل(، ومع التوجه المستقبلMoodleاللكتروني المتوفرة في الجامعة )التعليم ا

 والتعليم االلكترونيين على المهارات االساسية في قطاع السياحة )مثل الحجوزات(. 
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وبتوازن على حقوق جميع االطراف المعنيين بما في ذلك العاملين به والطالب والمؤسسات والجهات الخارجية بما يتماشى مع سياسة  كليةدارة الجامعية: تحرص ادارة الة واالمحور الحاكمي -4
حريص في ممارساته االدارية وبما يتماشى مع قوانين وتعليمات كليةفإن ال ، كذلككليةبدقة العالقات الوظيفية في الالجامعة، ويظهر ذلك من خالل وجود هيكل تنظيمي واضح المعالم يوضح 

  .المساءلة وقبول المسؤولية وتحمل والمصداقية واألمانة والنزاهة االستقامةالجامعة على االلتزام ب

 

 لتي تشرف عليها عمادة شؤون الطلبة، وتحديدا نادي السياحة واالثار. نشطات الجامعة المختلفة، خاصة في تلك ا يشجع طالبه على االنخراط في كليةال: البيئة الجامعيةمحور  -5
 ويتأتى ذلك من خالل: محور العالمية  -6

  على منح بحثية عالمية للقيام بابحاثهم المختلفة في جامعات عالمية بالتعاون مع مؤسسة البحوث االلمانية و فلبرايت. كليةاعضاء الهيئة التدريسية في الحصول 

 و مشاركتة في المشاريع االوروبية مثل مشروع االتحاد االوروربي  كليةحصول الFP7 .حيث ستقام ورشة عمل يتم من خاللها استضافة العديد من الدول االوروبية المشاركة 

 .استضافة باحثين من جامعات عالمية مرموقة لتقديم محاضرات عن ابحاثهم العلمية 

 

 إعداد كوادر مؤهلة وواعية للعمل في المجاالت المتعلقة بالسياحة والتراث والحفاظ على االثار. (: 1الغايــة االستراتيجية رقم )

 .كليةلكفاءات المتميزة للعمل في الاستقطاب ا  1/1الهدف االستراتيجي 

 الموارد الالزمة المسؤول اإلطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
الموازنة 

 )المخصص(

 مؤشرات األداء

KPI's 

مختلف  اساااااااتقطااااب عااادد من الكفااااءات المؤهلاااة من 1/1/1

 لكليةالتخصصات للعمل في ا

 

 إدارة الجامعة - 2017-2019

   لاااكااالاااياااةعااامااااادة ا -

 واألقسام

التنسيق مع وحدة 

البشرية  الموارد

لالعالن عن حاجة 

للتعيين كلية ال

 وااليفاد 

يحدد من قبل 

 الجامعة

تم وسااااااايتم االعالن عن  -

الحاااجااة عن ماادرساااااااين من 

 حملة الدكتوراة 

سااااايتم االعالن عن الحاجة  -

 لفنيي مختبرات 

امعاااات عاااالمياااة تعنى ابتعااااث كفااااءات متميزة إلى جااا 1/1/2

 كليةبتخصصات ال

 إدارة الجامعة - 2017-2021

    كااالاااياااةعااامااااادة الااا -

 واألقسام

 70000ما معدله 

 دينار لكل موفد 

االعالن عن الحاجة الى سيتم 

مدرسااااااين بغرض االيفاد في 

 (.2تخصص السياحة )عدد 
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 اث.تطوير الخطط الدراسية بشكل مستمر، واستحداث برامج دراسات عليا في مجاالت تواكب المستجدات الحديثة في مجاالت السياحة واآلثار والتر  1/2الهدف االستراتيجي 

 الموارد الالزمة المسؤول الزمنياإلطار  Tasks (Actions)المهام 
الموازنة 

 )المخصص(

 مؤشرات األداء

KPI's 

تشكيل لجان متخصصة لتقديم تصور واضح وشامل  1/2/1

 حول حاجة السوق الحالية والمستقبلية.

 األقسام األكاديمية - 2017-2019

لجنة الخطة الدراسااية  -

 في الجامعة

لجااان من أعضاااااااااء  -

خارجيين من القطاعين 

 العام والخاص 

عاااااااادد ماااااااان  -

المتخصاااااصاااااين من 

الااقااطاااااعااياان الااعاااام 

والخاص يتم التنسيق 

والعمل معهم ضااامن 

مدروساااااااة  يات  عال ف

 ومحددة 

 دينار  5000

 

العماال جااار على إعااداد خطط  -

دراساااااااايااااة جاااادياااادة لااماارحاالااااة 

المااااجساااااااتير، كاااذلاااك التخطيط 

لفعاليات تجمع ممثلين من سااااوق 

 العمل 

تااام تاااعاااادياااال خاااطاااط درجااااة  -

البكالوريوس في أقساااام الساااياحة 

المساااااااتاااادامااااة، وإدارة الموارد 

 التراثية، والمحافظة على اآلثار، 

 

 الميداني من خالل إشراك الطلبة بالعمل الميداني والمختبرات وضمان مستوى متميز لمخرجات التعليم.تكثيف التدريب   1/3الهدف االستراتيجي 

 الموازنة )المخصص( الموارد الالزمة المسؤول اإلطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 مؤشرات األداء

KPI's 

تجهيز المختبرات ومواقع التدريب  بالتجهيزات  1/3/1

 الالزمة.

 األكاديمية األقسام - 2017-2020

 

تخصيص جزء 

 ة كليمن ميزانية ال

لهذا الغرض 

ومحاولة 

الحصول على 

 الدعم الخارجي 

-2015تم وضعه لسنة 

في موازنات  2016

 االقسام 

تقديرا خالل السنوات 

-40000الثالث )

60000 ) 

تقييم حاجة المختبرات الحالية  -
لقسم المحافظة لمعرفة الموارد 

 المطلوبة 
 االعداد لمواسم الحفريات االثرية  -
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 تطبيق التعليم االلكتروني 1/3/2

 

 كليةأقسام ال - 2017-2019

 إدارة الجامعة -

مركز التعليم اإللكتروني  -

 في الجامعة

 مختبرات -

باارامااج تااعاالااياام  -

 الكتروني

شارك عدد من أعضاء هيئة التدريس في  - يحدد من قبل الجامعة 

التعليم دورات متخصصة في مجال 

 االلكتروني.

 

 المساهمة الفاعلة في تطوير قطاع السياحة فيما يتعلق بالموارد البشرية والمحافظة على االثار وادارة التراث(: 2الغاية االستراتيجية رقم )  

 تعزيز مفهوم الهوية الوطنية  2/1الهدف االستراتيجي 

 الموارد الالزمة المسؤول اإلطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
الموازنة 

 )المخصص(

 مؤشرات األداء

KPI's 

عقد فعاليات علمية في مجاالت االثار والساااااياحة  2/2/1

 والتراث.

 إدارة الجامعة - 2017-2020

المؤسسات الرسمية  -

والقطاع الخاص 

 والجمعيات غير الحكومية

 كليةأقسام ال -

 قاعات ومرافق -

 الدعم اللوجستي  -

20000-40000 

 دينار 

يجري العماال حاااليااا على 

االعداد لعددمن الفعاليات 

 وهي: 

ورشااة عمل الداللة -

 السياحية 

الااادورة التااادريبياااة -

في صاااااايانة االثرية 

)بدعم من مشاااااروع 

 لالتحاد االوروبي( 

فااعااااالاايااااات اخاارى -

تين  ن -2014للسااااااا

-2015و 2015

 2017و 2016
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 تطوير الموارد البشرية بشكل فاعل  2/2الهدف االستراتيجي 

 الموارد الالزمة المسؤول اإلطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
الموازنة 

 )المخصص(

 مؤشرات األداء

KPI's 

تااادرياااب كوادر مؤهلاااة للعمااال في المواقع  2/2/1

 والخدمات السياحية 

 كليةأقسام ال - 2018-2020

مااااركااااز الاااادراسااااااااااات  -

 واالستشارات

 

 

عقد اتفاقيات تدريب مع  -

عددمن المؤسااااسااااات ذات 

 العالقة 

الااتااعاااااون مااع مااركااز  -

 الدراسات واالستشارات 

 

تحسب تكلفة 

مركز 

الدراسات من 

قبل ادارة 

 الجامعة 

هناك اتفاقيات 

قيد االنجاز 

لتدريب الطلبة 

دون اي تكاليف 

مادية تتحملها 

 الجامعة 

تم التنسيق مع دائرة  -

االثار العامة فيما يتعلق 

بطلبة علم المحافظة على 

 االثار 

يجري حاليا التحاق طلبة  -

السياحة بدورات مركز 

 الدراسات واالستشارات 

 )الجاليليو(

التنساااااايق مع جهات خارجية لتوفير تجارب  2/2/2

 تعليمية مميزة للطالب 

ة سمن خالل رئالكلية اقسام ا 2017-2019

 الجامعة 

السااااااااافااااارات والااهااياائاااات 

 الدبلوماسية 

عقااد اتفاااقيااات وفعاااليااات 

 تنسيقية 

سيتم اجراء ذلك 

مع محاولة عدم 

تكلف الجامعة 

 الية نفقات 

من  التركيتم لقاء السفير 

 و  د.فادي بلعاويقبل 

حيث تم مناقشة امكانية 

تقديم الدعم من خالل 

السفارة التركية لتحقيق 

 االتي: 

ايجاد فرص لتبادل 

اعضاء الهيئة التريسية 

في الجامعة  كليةبين ال

الهاشمية وكليات مماثلة 

 في الجامعات التركية 

امكانية تقديم الدعم لعمل 

رحالت تدريبية للطالب 
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الى تركيا )مجال الداللة 

 السياحية(

امكانية دعم برامج تعليم 

 اللغة التركية في الجامعة 

امكانية دعم اقامة متحف 

خاص باالثار العثمانية 

 في االردن 

سيتم العمل من قبل القسم 

العداد الخطط الالزمة 

لذلك والتنسيق مع الجهات 

 المعنية حسب االصول. 

 

 

 المساهمة الفاعلة في اعداد االبحاث والدراسات والمؤلفات التي من شأنها تقديم اضافات نوعية في مجاالت السياحة واالثار والتراث (: 3الغايــة االستراتيجية رقم )

   3/1الهدف االستراتيجي 

 الموارد الالزمة المسؤول اإلطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
الموازنة 

 )المخصص(

 مؤشرات األداء

KPI's 

ية  3/1/1 ند الى اعمال ميدان اعداد االبحاث العلمية التي تسااااااات

 قائمة على المشاريع المدعومة 

   كاااالاااايااااةعاااامااااادة الاااا 2017-2020

 واألقسام

محدد تبعا لمشاريع  دعم المشاريع 

عمادة البحث 

العلمي وصندوق 

البحث العلمي في 

وزارة التعليم 

 العالي 

انظر الى االمثلاااة الملحقاااة  

حول االنجاااازات البحثياااة ، 

كااذلااك الجاادول في المقاادمااة 

حااول االعاامااااال الاابااحااثاايااااة 

 المنشورة 
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لى تصاااااااميم مجلة علمية خاصاااااااة يجري العمل حاليا ع 3/1/2

  كليةبال

    كاااالاااايااااةعاااامااااادة الاااا 2017-2020

 واألقسام

اعتمادها من قبل 

الجامعة مع تحديد 

ما يتعلق بطباعتها 

  وتوزيعها

بدء بهذه  لم يحدد بعد  تم تشاااااااكيل لجنة لل

 المهمة 

 

  

 

 اث  لى الترخلق روابط ايجابية مع المجتمعات المحلية في مختلف مناطق المملكة لضمان عملية تمكين فاعلة لهذه الفئة في التطوير السياحي والحفاظ ع(: 4الغايــة االستراتيجية رقم )

   4/1الهدف االستراتيجي 

 الموارد الالزمة المسؤول اإلطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
الموازنة 

 )المخصص(

 مؤشرات األداء

KPI's 

اقااامااة عااددمن حمالت التوعيااة والفعاااليااات التي ترو   4/1/1

ياحية  ية السااااااا للمعهد ودوره في ادارة وحفظ التراث، كذلك التن

 المستدامة 

    كاااالاااايااااةعاااامااااادة الاااا 2017-2012

 واألقسام

 ومرافققاعات  -

 الدعم اللوجستي  -

سيتم طرحه في 

-2014العام 

بما معدله  2015

 دينار  10000

بدء بهذه  تم تشاااااااكيل لجنة لل

 المهمة 
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 امثلة ملحقة كمؤشرات أداء لما ذكر في الجداول الخاصة باالهداف االسترتيجية

 2018-2017مقتبس من أرشيف أخبار الجامعة الهاشمية وتقرير اإلنجاز السنوي للكلية 

 

 
 

 توقيع مذكرة تعاون بين الجامعة الهاشمية وبلدية الزرقاء لتقديم دراسة أكاديمية إلنشاء متحف تراثي -1

 [ : 2018-04-22]-الهاشمية
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رطة وإدراج المتحف ضمن خاوقعت الجامعة الهاشمية وبلدية الزرقــاء مذكرة تعاون للعمل على إنشاء متحف تراثي في القاعة الهاشمية خاص بمحافظة الزرقاء، 
ني هاني ور كمال الدين بالزرقاء السياحية وعلى مستوى المملكة األردنية الهاشمية مما يعزز من الواقع السياحي في محافظة الزرقاء، وقع المذكرة األستاذ الدكت

المدرسة احة والتراث الدكتور فادي بلعاوي. والدكتورة نرمين خصاونة و رئيس الجامعة، والمهندس علي أبو السكر رئيس البلدية. بحضور عميد كلية الملكة رانيا للسي
 ديما كريشان. وعدد من أعضاء المجلس البلدي وأعضاء المجالس المحلية.

تأهيل الكادر اء المتاحف، و وتقوم الجامعة من خالل كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث، بدراسة شاملة للموقع من ناحية أكاديمية لتقديمها للجهات المختصة إلنش   
زرقاء. كما ي محافظة الالوظيفي العامل بالمتحف بما يتناسب مع خدمة المتحف والمجتمع المحلي. وإبراز دور بلدية الزرقاء في خدمة السياحة والمواقع األثرية ف

 يستفيد طلبة كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث من التدريب في المتحف.

الخارجية،  تة، ضمن المذكرة، توفير المكان المناسب وإتاحته الستكمال متطلبات الدراسة والممثل بالقاعة الهاشمية التابعة لبلدية الزرقاء والساحاوتتولى البلدي  
 وتوفير المخططات الهندسية للموقع من خالل دوائر البلدية المختصة للموقع.

ات والخبرات الضرورية المطلوبة لدراسة إنشاء المتحف التراثي، وعمل وصف وظيفي للموقع، وإجراء دراسة كما توفر الجامعة ممثله بكادرها التدريسي الكفاء   
لمساحات ملة لشامله لقاعات العرض وما تحويه من معروضات من ناحية التصميم والوصف والعرض، واستغالل هذه الموجودات بالشكل األمثل، وإجراء دراسة شا

 ود القاعة الهاشمية وإمكانية استغاللها.خارج قاعات العرض ضمن حد

قون على تشخيص ة متفوقال الدكتور بني هاني إن هذه االتفاقية ليست من مستجدات سياساتنا في الجامعة الهاشمية، وفي بلدية الزرقاء، فنحن منذ إنشاء الجامع  
المدينة نحن نعتبره نهوض بالجامعة. وأضاف "يْنسى كثيرون أّن الزرقاء محافظة حاجات المحافظة، ومدينة الزرقاء، وأّن كل نهوض بقطاع من قطاعات المحافظة و 

َلْم يقّصر أساتذة  نظيرها، فذات إرث عظيم، ففيها اآلثار، والتراث الوطنّي المجّسد والنابض بالروح، والمتكامل مع سائر بقاع الوطن. وفي الزرقاء مواقع أثرّية عزّ 
ثام عنها تنقيبًا، أو من حيث الدراسات. وهم ماضون في عملهم األكاديمي المحترف، لتكون موجودات هذا الوطن وكنوزه ذحرًا لألجيال الجامعة الهاشمية في إماطة الل
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اتها. فنحن حاجماٍت تجاه القادمة"، كما قال:" إن القطاع التعليمي الجامعّي ال يستغني عن البلديات حين يقارب القطاعات المدينّية، ويحاول تطوير معرفٍة أو خد
ما فيه  فتحون على كلفضاءات متكامالت، َنعمل من أجل وطن واحد". كما قدم الشكر لبلدية الزرقاء ألنها شريك استراتيجي وذراع من أذرع هذا الوطن، وألنهم من

 خير البالد والعباد. 

الذي يتعدى الدور التعليمي لتكون شريكا استراتيجًا في قيادة المجتمع والتصدي السكر: "نقدر للجامعة الهاشمية الدور الهام الذي تقوم به  وقال المهندس أبو    
 لكافة مشكالته من خالل االرتقاء به وتطويره، فلقد ساهمت الجامعة في إيجاد حلول للتحديات الوطنية بإقامة مشاريع تنموية كبرى".

عبارات الشكر والتقدير للجامعة على تعاونها الدائم مع البلدية والمجتمع المحلي في محافظة  وقدم باسمه وأسم أعضاء المجلس البلدي والمجالس المحلية أجمل    
 الزرقاء.
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 ورشة عمل في التصوير الفوتوغرافي لطلبة الجامعة نظمتها كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث -2

 [ : 2018-03-26]-الهاشمية

 
والتراث في الجامعة الهاشمية ورشة عمل بعنوان "مهارات التصوير الفوتوغرافي" قدمها المصور الفوتوغرافي السيد سقراط قاحوش  َنظََّمت كلية الملكة رانيا للسياحة

 استفاد منها العشرات من طلبة الجامعة الهاشمية، وحضر فاعليات الورشة عميد الكلية الدكتور فادي بلعاوي.

( لتدريب الطلبة على مهارات هامة لكل 2على تنظيم الورشة أن إقامة هذه الورشة جاء ضمن مساق المواقع السياحية ) وقالت الدكتورة نرمين الخصاونة المشرفة   
 مهتم وطالب سياحة في مجال التصوير الفوتوغرافي.



26 

 

غرافي. سات، وأهمية معرفة اإلضاءة للمصور الفوتو وقدم المصور قاحوش نبذة عن تاريخ التصوير في العالم، وأبرز المهارات، وأبرز أنواع الكاميرات، وأنواع العد   
 كما تحدث عن أهمية اإلبداع في التصوير الفوتوغرافي.

الخلوية اللتقاط الصور  فوتضمنت الورشة جزءا عمليا أقيم في الحديقة النباتية في الجامعة لتطبيق مهارات التصوير الفوتوغرافي، وتم استخدام الكاميرات والهوات   
 ا.ومناقشته
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 افتتاح معرض للفوتوغرافي سقراط في الجامعة الهاشمية -3
 [ : 2018-03-25]-الهاشمية

  

 



28 

 

وش، وقدم له خالص قاح التقى رئيس الجامعة الهاشمية األستاذ الدكتور كمال الدين بني هاني،  رئيس اتحاد المصورين العرب في األردن الفوتوغرافي السيد سقراط
ات والورش التدريبية دمه من العديد من النشاطالشكر والتقدير عما أنجزه من الصور الفوتوغرافية التي تساهم في تشجيع السياحة في األردن والترويج لها، إضافة لما ق

 لطلبة الجامعة للتعريف الطلبة بأهمية المواقع السياحية في األردن والتدريب على مهارات التصوير الفوتوغرافي االحترافي. 
سياحة والتراث األردن للمصور قاحوش، والذي نظمته كلية ال كما افتتح نائب رئيس الجامعة األستاذ الدكتور مروان عبيدات معرًضا فوتوغرافًيا للمواقع السياحية في   

 في الجامعة، بحضور عميد الكلية الدكتور فادي بلعاوي وعدد من أعضاء الهيئتين األكاديمية واإلدارية.
األردن، حيث تتنوع بين المواقع  (  صورة حجم كبير من الصور الفوتوغرافية عن المعالم السياحية في16وأكد المصور قاحوش بأن المعرض احتوى على )   

ي األردن، الطبيعة الخالبة فالسياحية واألثرية والتاريخية الهامة في األردن، ومن أبرزها مدينة البتراء، جرش، أم قيس، مدينة عمان، وغيرها من األماكن الزاخرة ب
 الليلية في المدن المختلفة كالبتراء وعمان. وأشار إلى أن المعرض احتوى علىمشيرًا إلى الصور التي تحتوي على مشاهد الربيع في مدينة عمان، وبعض اللقطات 

 جدارية لنماذج لصور مختلفة من األردن ودول العالم.
ألثرية مواقع اوذكر عميد كلية السياحة بأن الهدف من المعرض هو إبراز الهوية السياحية والحضارية لألردن، من خالل مجموعة من الصور الفوتوغرافية لل   

ًا والنشاط ة إعالميوالطبيعية والحديثة في مختلف أنحاء المملكة، إضافة إلى ترويج األردن من خالل عرض مجموعة نادرة من الصور الطبيعية لمواقع غير معروف
ة أو لسياحية وحمايتها سواء كانت طبيعيفيها محدود. مشيرًا إلى أن إقامة مثل تلك المعارض تساهم في رفع الوعي لدى الطلبة بضرورة الحفاظ على االماكن ا

 بلد.تاريخية، مبينًا أن القطاع السياحي من أهم القطاعات الهامة في المجتمعات لما لها من آثار استثمارية واقتصادية تعود بالنفع على أي 
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وش، وقدم له خالص قاح التقى رئيس الجامعة الهاشمية األستاذ الدكتور كمال الدين بني هاني،  رئيس اتحاد المصورين العرب في األردن الفوتوغرافي السيد سقراط
ات والورش التدريبية دمه من العديد من النشاطالشكر والتقدير عما أنجزه من الصور الفوتوغرافية التي تساهم في تشجيع السياحة في األردن والترويج لها، إضافة لما ق

 لطلبة الجامعة للتعريف الطلبة بأهمية المواقع السياحية في األردن والتدريب على مهارات التصوير الفوتوغرافي االحترافي. 
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 مرفق: مخرجات التعليم لبرنامج اإلدارة السياحية 

 

The Course Plan of Tourism Management  2017 

 

 

 
Hashemite University 

Queen Rania Faculty of Tourism and Heritage 

Department of Sustainable Tourism 

 

Requirements of BA Degree in Tourism Management 

The Minimum to get BA Degree in Tourism Management Specialization is 132 

credits as this plan requires.  

The credit hours of BA Degree in Tourism Management are distributed as follows: 

27 

12 

15 

21 

21 

- 

81 

63 

18 

3 

132 

1- University Requirements: 

a. Compulsory 

b. Elective 

2- Faculty Requirements: 

a. Compulsory 

b. Elective 

3- Specialization Requirements: 

a. Compulsory 

b. Elective 

4- Free Course: 

Total 
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Course Numbering System  

 

Title Discipline No.  

0 Tourism  

1 Management  

2 Culture and Heritage  

3 Geography 

4 Economy 

5 Information Technology  

9 Seminar and Research  

 

Example: 

Sustainable Tourism 110901301 

11 or 14 0 9 0 1 3 0 1 

Year  Institute Department Level Discipline Serial No. 
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Department of Sustainable Tourism 

Specialization: Tourism Management 

This department offers a B.A. degree in "Tourism Management".  It is designed to prepare 

students for careers in tour operating offices, travel agencies and front disks in tourism 

services. After finishing the requirements of the specialization, the student is expected to 

be acquainted with necessary knowledge and skills for reservation, dealing with tourists, 

and delivering high quality services.  

The courses of this specialization are listed as follows: 

 

 

Total 

Credit Hours 

Elective Mandatory Classification 

30 15 12 University Requirements 

21 - 21 Institute Requirements 

81 27 54 
Department 

Requirements 

3 3 - Free 

132 45 87 Total 

 

First: University Requirements: 27 Credit hours distributed as follows 

1. Compulsory: 12 Credit hours are: 

Course no. Course Credit hours Prerequisites 

111404117 

 
Military Sciences 3 

- 

111404118 

 
National Education 3 

- 

121601101 

 
Arabic Language 3 

111405098 or 

21100099 or 

121601099 

121602101 English Language 3 

111405099 or 

121602099 or 

2120099 

 

1.  Elective Credit Hours: 15 Credit Hours studied by students in the 

three following groups. Each student must choose at least one of the 

three groups and two at most:       
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A. A Student chooses at most 6 Credit Hours in human sciences: 

Course number Course Credit Hours 

111404110 Islam and Modern Issues 3 

111404111 Islamic Thought 3 

111404112 
Jerusalem History and 

Civilization 
3 

111404113 
Art and Beauty Concepts in 

Literature 
3 

111404114 
Jordan History and 

Civilizations 
3 

111404115 Applied Arabic Language 3 

121602102 Applied English Language 3 

121602103 Technological Translation 3 

 

B. A Student chooses at most 6 Credit Hours in Social and Economic Sciences: 

Course number Course Credit hours 

111404101 Student and University 3 

111404102 Introduction to Psychology 3 

111404103 Life Skills 3 

111404104 Family and Raising Children 3 

111404115 Sociology 3 

111404116 Archaeology and Tourism 3 

111404120 Economy and Management 3 

111404121 Law in our Life 3 

 

C. A student chooses at most 6 Credit Hours in Technology, Agriculture and 
Health: 

Course number Course Credit Hours 

110108104 Energy Resources 3 

110108113 Biotechnology and Society 3 

110108114 Auto mechanics Principles 3 
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110108115 Computer Ethics 3 

110108130 
Reinforcement of Health and 

Nutrition 
3 

110108131 Health Knowledge and First 

Aids 
3 

110108132 Sport and health 3 

110108133 Environmental Awareness 3 

 

(21) credit hours in the following list: Faculty Requirements:  

Prerequisites 

Total 

Credit 

Hours 

Contact Hours 

Course  
Course 

Number Practical Lecture 

- 3 - 3 History of Jordan (1) 0110901111 

130901121 3 - 3 Ancient Architecture (1) 0110903161 

- 3 - 3 Introduction to Tourism 0110901103 

- 3 - 3 
Cultural Ressources 

Management (1) 
0110902111 

- 3 - 3 
Principles of Conservation 

Science 
0110903111 

- 3 - 3 Introduction to Museology 0110902131 

- 3 - 2 Computer Skills 0110108116 

 

 

:distributed as followDepartment Requirement (81) credit hours,  

1- Compulsory courses:  (63) credit hours, as shown in the following list: 

 

Prerequisites 

Total 

Credit 

Hours 

Credit Hours 

Course  
Course 

Number Practical Lecture 

111405110 or 

121602101 

3 - 3 English for Tourism 1 0111403214 

0111403214 3 - 3 English for Tourism 2 0111403215 

0111403215 3 - 3 English for Tourism 3 0141403316 
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- 3 - 3 Introduction to Tourism 

Management 

0160901117 

0110901103 3 - 3 Tourism and Travel 

Impacts 

0140901104 

110901111 3 - 3 History of Jordan 2 0110901111

2 

0110901103 3 - 3 Tourism Resources and 

Trends 

0110901201 

- 3 - 3 Touristic Sites in Jordan 

1 

0110901203 

0110901203 3 - 3 Touristic Sites in Jordan 

2 

0110901206 

110901103 3 - 3 Hotel Management 0160901211 

110901206 3 - 3 Managing Tourism & 

Heritage Destinations 

0160901313 

- 3 - 3 Food & Beverage 

Services Management 

0140901213 

0140901211 3 - 3 Tour Programs Planning 0140901214 

0160901117 3 - 3 Managing and Planning 

Tourism Events 

0160901313 

0160901117 3 - 3 Tourism Crisis 

Management 

0160901311 

0110901103 3 - 3 Sustainable Tourism 0110901301 

0160901211 3 - 3 Hotels and Travel 

Agencies Reservation 

Systems 

0160901353 

- 3 - 3 Communication Skills 

for Tourism 

0140901302 

- 2 - 2 Tourism Legislations and 

Ethics 

0160901401 

130901102 3 - 3 Human Resources 

Management in Tourism 

0140901413 

Passing 90 

credits 

6 6 3 Practical Training 0140901404 

- 1 - 1 Seminar 0110901491 
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2- Elective courses:  (18) credit hours, selected from the following: 

a. Group 1: Passing 12 credit hours of one language:  

Prerequisites 

Total 

Credit 

Hours 

Credit Hours 

Course  
Course 

Number Practical Lecture 

- 3 - 3 French Language 1 for 

Tourism & Hospitality 

0160901161 

- 3 - 3 Spanish Language 1 for 

Tourism & Hospitality 

0160901162 

0160901161 3 - 3 French Language 2 for 

Tourism & Hospitality 

0160901261 

0160901162 3 - 3 Spanish Language 2 for 

Tourism & Hospitality 

0160901262 

0160901261 3 - 3 French Language 3 for 

Tourism & Hospitality 

0160901361 

0160901262 3 - 3 Spanish Language 3 for 

Tourism & Hospitality 

0160901362 

0160901361 3 - 3 French Language 4 for 

Tourism & Hospitality 

0160901461 

0160901362 3 - 3 Spanish Language 4 for 

Tourism & Hospitality 

0160901462 

 

b. Group 2: Passing 9 credit hours from the following list:  

Prerequisites 

Total 

Credit 

Hours 

Credit Hours 

Course  
Course 

Number Practical Lecture 

- 3 - 3 Tourism Marketing 0140901203 

130901101 3 - 3 International Tourism 

Geography 

0110901204 

011902111 or 

011901103 

3 - 3 Tourism Planning 0110902201 

 3 - 3 Ancient Civilizations and 

Kingdoms of Jordan 

0160901423 

 3 - 3 E-Tourism 0160901455 

011901103 3 - 3 Cultural Tourism 0110902202 

 3 - 3 Ancient Epigraphy in 

Jordan 

0160901421 

 3 - 3 Ancient Arts in Jordan 0160901422 

 3 - 3 Jordan Cultural Heritage 110901202 

 

 

 

Elective: (3) credit hours: selected by the student from any faculty at the university. 
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Tourism DepartmentCourses Offered by Sustainable  

 

Prerequisites 

Total 

Credit 

Hours 

Credit Hours 

Course Title 
Course 

Number Practical Lecture 

- 3 - 3 History of Jordan (1) 0110901111 

- 3 - 3 
Introduction to 

Tourism 
0110901103 

- 3 - 3 Introduction to 

Tourism Management 

0160901117 

0110901103 3 - 3 Tourism and Travel 

Impacts 

0140901104 

110901111 3 - 3 History of Jordan 2 01109011112 

0110901103 3 - 3 Tourism Resources and 

Trends 

0110901201 

- 3 - 3 Touristic Sites in 

Jordan 1 

0110901203 

0110901203 3 - 3 Touristic Sites in 

Jordan 2 

0110901206 

110901103 3 - 3 Hotel Management 0160901211 

110901206 3 - 3 Managing Tourism & 

Heritage Destinations 

0160901313 

- 3 - 3 Food & Beverage 

Services Management 

0140901213 

0140901211 3 - 3 Tour Programs 

Planning 

0140901214 

0160901117 3 - 3 Managing and 

Planning Tourism 

Events 

0160901313 

0160901117 3 - 3 Tourism Crisis 

Management 

0160901311 

0110901103 3 - 3 Sustainable Tourism 0110901301 
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- 3 - 3 Communication Skills 

for Tourism 

0140901302 

0160901211 3 - 3 Hotels and Travel 

Agencies Reservation 

Systems 

0160901353 

- 2 - 2 Tourism Legislations 

and Ethics 

0160901401 

130901102 3 - 3 Human Resources 

Management in 

Tourism 

0140901413 

Passing 90 

credits 

6 6 3 Practical Training 0140901404 

- 1 - 1 Seminar 0110901491 

- 3 - 3 Tourism Marketing 0140901203 

130901101 3 - 3 International Tourism 

Geography 

0110901204 

0140901102 3 - 3 Tourism Attractions 

Development and 

Management 

0140901412 

- 3 - 3 French Language 1 for 

Tourism & Hospitality 

0160901161 

- 3 - 3 Spanish Language 1 

for Tourism & 

Hospitality 

0160901162 

0160901161 3 - 3 French Language 2 for 

Tourism & Hospitality 

0160901261 

0160901162 3 - 3 Spanish Language 2 

for Tourism & 

Hospitality 

0160901262 

0160901261 3 - 3 French Language 3 for 

Tourism & Hospitality 

0160901361 

0160901262 3 - 3 Spanish Language 3 

for Tourism & 

Hospitality 

0160901362 

0160901361 3 - 3 French Language 4 for 

Tourism & Hospitality 

0160901461 
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0160901362 3 - 3 Spanish Language 4 

for Tourism & 

Hospitality 

0160901462 

- 3 - 3 Tourism Marketing 0140901203 

130901101 3 - 3 International Tourism 

Geography 

0110901204 

011902111 or 

011901103 

3 - 3 Tourism Planning 0110902201 

 3 - 3 Ancient Civilizations 

and Kingdoms of 

Jordan 

0160901423 

 3 - 3 E-Tourism 0160901455 

011901103 3 - 3 Cultural Tourism 0110902202 

 3 - 3 Ancient Epigraphy in 

Jordan 

0160901421 

 3 - 3 Ancient Arts in Jordan 0160901422 

 3 - 3 Jordan Cultural 

Heritage 

110901202 
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Courses Description 

Department of Sustainable Tourism  

Tourism Management Specialization   

Prerequisites 
Total 

Credits 

Practical 

C. 

Lecture 

C. 
Course Title 

Course 

Number 

- 3 - 3 Introduction to Tourism 0110901103 

The general concept of tourism, its structural components and supporting services, different 

tourism impacts and its contribution to economy and development, these topics will be clarified 

as applies to Jordan.  

Learning Outcomes:  

 To understand the general concept of tourism,  

 To identify its structural components and supporting services,  

 To generally understand tourism impacts and its contribution to economy and 

development, 

 To become aware of different tourism jobs  

 To identify roles and responsibilities of  different international and national organizations 

as UNWTO, WTTC, ASTA...etc 

Prerequisites 
Total 

Credits 

Practical 

C. 

Lecture 

C. 
Course Title 

Course 

Number 

- 3 - 3 Introduction to Tourism 

Management 

0160901117 
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Different tourism establishments and services; such as hotels, travel agencies, food and beverage 

services…etc. The organizational hierarchy for each of these will be explained; also job 

description and operations for different occupations tasks, human and financial resources 

management will be also included. Planning and design methods and implementation of physical 

infrastructure that contributes to development of tourism facilities at micro and macro levels. 

Effective government involvement and quality of infrastructure maintenance are given special 

attention. The management of infrastructure offers tourism services that include training and 

market-oriented jobs. Transportation, drainage system, public facility, utility, recreation, 

landscape, architecture and environment are among important infrastructure. Discussion is also 

centered on development of tourism facility and services particularly accommodation, resort, park 

and other tourism product. 

Learning Outcomes:  

 To identify different tourism establishments and services; such as hotels, travel agencies, 

food and beverage services…etc.  

 To understand organizational hierarchy for each of these will be explained; also job 

description and operations for different occupations tasks, and human and financial resources 

management  

 To understand planning and design methods and implementation of physical infrastructure 

that contributes to development of tourism facilities at micro and macro levels. 

 

Prerequisites 
Total 

Credits 

Practical 

C. 

Lecture 

C. 
Course Title 

Course 

Number 

0110901103 3 - 3 Tourism and Travel 

Impacts 

0140901104 

The fundamental concepts of tourism impacts, students will study types of economic impacts on 

tourism such as direct, indirect and induced impact. Also, studying the social, cultural, 

environmental, and political impacts of tourism. The course will discuss some impacts assessment 

methods such as Input-Output method (IO), Tourism Satellite Accounts (TSA), Travel Cost 

Method (CVM), etc. The students will get chance to study the case of Jordan and explore the 

different impacts of tourism in taking place there. 

 

Learning Outcomes:  

 To understand fundamental concepts of tourism impacts, 

 To differentiate between economic impacts on tourism such as direct, indirect and induced 

impacts.  

 To understand and discuss the social, cultural, environmental, and political impacts of tourism.  

 To apply impacts assessment methods such as Input-Output method (IO), Tourism Satellite 

Accounts (TSA), Travel Cost Method (CVM), etc.  

 To discuss the case of Jordan and exploring the different impacts of tourism in taking place 

there. 

 

Prerequisites 
Total 

Credits 

Practical 

C. 

Lecture 

C. 
Course Title 

Course 

Number 
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0110901103 3 - 3 Tourism Resources and 

Trends 

0110901201 

Explaining different resources of tourism, methods of segmenting tourism markets, also their 

characteristics and preferred destinations, which is in addition to tourism products and markets in 

Jordan 

Learning Outcomes:  

 To identify different resources of tourism, methods of segmenting tourism markets, also their 

characteristics and preferred destinations,  

 To understand different trends of tourist movements and selection of tourism experience 

components 

Prerequisites 
Total 

Credits 

Practical 

C. 

Lecture 

C. 
Course Title 

Course 

Number 

- 3 - 3 Touristic Sites in 

Jordan 1 

0110901203 

Jordanian tourism sites that include the following categories of resources: archaeological, 

historical, religious, museums, and MICE resources.  

Learning Outcomes:  

 To identify and get familiar with resources of Jordanian tourism sites that includes the 

following categories of resources: archaeological, historical, religious, museums, and 

MICE resources. 

Prerequisites 
Total 

Credits 

Practical 

C. 

Lecture 

C. 
Course Title 

Course 

Number 

0110901203 3 - 3 Touristic Sites in 

Jordan 2 

0110901206 

Jordanian tourism sites that include the following categories of resources: topography, flora, 

fauna, water, and climate (special focus will be on adventure and medical tourism) 

Learning Outcomes:  

 To identify and get familiar with resources Jordanian tourism sites that include the 

following categories of resources: topography, flora, fauna, water, and climate (special 

focus will be on adventure and medical tourism) 

Prerequisites 
Total 

Credits 

Practical 

C. 

Lecture 

C. 
Course Title 

Course 

Number 

110901206 3 - 3 Managing Tourism & 

Heritage Destinations 

0160901313 
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Managing destinations of touristic and heritage potentials to provide unique experiences and 

sustain their resources. Principles and concepts related to protection of resources, visitor 

management, and needs of community residents are all discussed and considered. 

Learning Outcomes:  

 To explain the nature of different Destinations Management 

 To identify and understand best practices in destination marketing, branding and E-

promotion. 

 To understand how to develop distinguished destination products and enhance visitor 

management and experience.  

Prerequisites 
Total 

Credits 

Practical 

C. 

Lecture 

C. 
Course Title 

Course 

Number 

110901103 3 - 3 Hotel Management 0160901211 

Clarifying the different types of tourism accommodations as hotels, motels, hotel apartments, and 

tourist camps; also their departments, functions, organizing, management and divisions. The 

course gives also a general explanation on hotel environmental management.  

Learning Outcomes:  

 To understand and identify the different types and classifications of tourism accommodations 

as hotels, motels, hotel apartments, and tourist camps;  

 To be aware of their departments, functions, organizing, management and divisions.  

 To recognize different careers and their paths in these establishments, also the different roles 

and responsibilities of each  

 To get familiar with the concept of hotel environmental management. 

 

Prerequisites 
Total 

Credits 

Practical 

C. 

Lecture 

C. 
Course Title 

Course 

Number 

- 3 - 3 Food & Beverage 

Services Management 

0140901213 

The course explains the different types of food and beverage establishments, also their functions, 

organizing, management and generally menus design process. The course clarifies also operations 

as purchase, issuing and storage.  

Learning Outcomes:  

 To understand and identify different types of food and beverage establishments,  

 To understand their divisions and different functions, organizing, management and menus 

design process.  

 To get familiar with and differentiate between operations as purchase, issuing and storage. 

Prerequisites 
Total 

Credits 

Practical 

C. 

Lecture 

C. 
Course Title 

Course 

Number 
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0140901211 3 - 3 Tour Programs 

Planning 

0140901214 

The Process of developing and planning tour programs, selecting different components of these 

programs (services), also explaining cost analysis and different distribution channels.  

Learning Outcomes:  

 To understand and practice the processes of developing and planning tour programs, 

selecting different components of these programs (services), also cost analysis,  

 To get familiar with different distribution channels. 

Prerequisites 
Total 

Credits 

Practical 

C. 

Lecture 

C. 
Course Title 

Course 

Number 

0110901103 3 - 3 Sustainable Tourism 0110901301 

The course explains the different impacts of tourism on economy, environments and societies, and 

then it clarifies the relation between tourism and sustainable development, sustainable tourism 

agenda and its aims, policy areas needed to achieve them, and how to prepare a strategy that 

involves all concerned stakeholders, that is in addition to tools of sustainability. 

Learning Outcomes:  

 To understand the relation between tourism and sustainable development, 

 To identify different aims of sustainability,  

 To recognize and discuss policy areas needed to achieve them,  

 To understand the process of developing a strategy that involves all concerned stakeholders, 

  To discuss analyses related to tools of sustainability 

Prerequisites 
Total 

Credits 

Practical 

C. 

Lecture 

C. 
Course Title 

Course 

Number 

- 3 - 3 Communication Skills 

for Tourism 

0140901302 

The verbal and non-verbal communication skills in tourism context for serving and dealing with 

different cultural groups. 

Learning Outcomes:  

 To understand verbal and non-verbal communication skills in tourism context for serving and 

dealing with different cultural groups. 

 To demonstrate effective skills of communication  

 To get familiar with cultural differences to be considered in communication with clients and 

different stakeholders 

Prerequisites 
Total 

Credits 

Practical 

C. 

Lecture 

C. 
Course Title 

Course 

Number 

0160901211 3 - 3 Hotels and Travel 

Agencies Reservation 

Systems 

0160901353 
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The basic knowledge of software and information systems (Central Reservation System (CRS)) 

used in tour operating offices reservations (as Galileo and Amadeus).  

The basic knowledge of software and information systems used in the accommodation 

establishments' reservations (as PMS: Property Management System& Opera).  

Learning Outcomes:  

 To demonstrate basic knowledge and usage of software and information systems (Central 

Reservation System (CRS)) used in tour operating offices reservations (as Galileo and 

Amadeus). 

 To demonstrate basic knowledge and usage of software and information systems used in 

the accommodation establishments' reservations (as PMS: Property Management 

System& Opera). 

Prerequisites 
Total 

Credits 

Practical 

C. 

Lecture 

C. 
Course Title 

Course 

Number 

- 2 - 2 Tourism Legislations 

and Ethics 

0160901401 

The legislations and laws concerning the operations and performance of tourism establishments, 

as well rights and responsibilities of different stakeholders involved in tourism development. 

The roles, function and relationship of public and private sector on tourism are discussed in 

greater depth. Special attention will also be given to monitoring and control mechanisms that 

have been implemented by the government in tourism sector particularly towards tourist's safety 

and security, infrastructure maintenance, quality of services and consumer satisfaction 

Learning Outcomes:  

 To understand legislations and laws concerning the operations and performance of tourism 

establishments, as well rights and responsibilities of different stakeholders involved in tourism 

development.  

 To becomes aware of different ethical codes and codes of conduct as relates to tourism  

 To recognize the roles, function and relationships of public and private sectors  

 To understand and identify monitoring and control mechanisms that are implemented by the 

government in tourism sector particularly towards tourist's safety and security, infrastructure 

maintenance, quality of services and consumer satisfaction 

 

Prerequisites 
Total 

Credits 

Practical 

C. 

Lecture 

C. 
Course Title 

Course 

Number 

130901102 3 - 3 Human Resources 

Management in 

Tourism 

0140901413 

Issues related to human resources in tourism as job analysis, recruiting, selection, orientation, 

training and development, career planning, performance appraisal, compensation, health and 

safety and labour relations.  
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Learning Outcomes:  

 To understand issues related to human resources in tourism as job analysis, recruiting, 

selection, orientation, training and development, career planning, performance appraisal, 

compensation, health and safety and labour relations. 

Prerequisites 
Total 

Credits 

Practical 

C. 

Lecture 

C. 
Course Title 

Course 

Number 

Passing 90 

credits 

6 6 3 Practical Training 0140901404 

As student pass (90) credit hours, the student takes the opportunity of training in a travel agency 

and a hotel, where the focus is on achieving the needs of the student, and the entity that conducts 

training, with the approval and academic supervision by the department, the student is expected 

to get knowledge and skills needed for clerical and practical tasks in travel agencies and tour 

operating offices, also reception services in hotels. 

Learning Outcomes:  

 To get practical experience in the work of tour operating/travel ticketing and receptioning in 

different tourism establishments   

 To apply professional skills needed in different positions in tuor operating offices/ travel 

agencies and front disks. 

Prerequisites 
Total 

Credits 

Practical 

C. 

Lecture 

C. 
Course Title 

Course 

Number 

- 1 - 1 Seminar 0110901491 

Current and critical issues of tourism, different topics will be selected to be discussed and 

presented by students.  

Learning Outcomes:  

 To recognize the significance of research and its different types and methodologies in getting 

knowledge.  

 To recognize the relationship between theory and research. 

 To learn how to write a research paper, proposal and how to make presentation of your 

work. 

 To learn the different methods of data collection. 

 To learn how to conduct elementary data analysis. 

 To learn how to judge critically research works, and how to think about uses and limitations 

of research work. 

 To be aware of ethical issues in writing research. 

Prerequisites 
Total 

Credits 

Practical 

C. 

Lecture 

C. 
Course Title 

Course 

Number 

- 3 - 3 Tourism Marketing 0140901203 
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The concept of marketing, its significance in tourism, also the uniqueness of tourism product, its 

components of supply and demand, also marketing mix, promotion tools, conducting marketing 

research and preparing plans, also studying tourism market segments. 

Learning Outcomes:  

 To understand the concept of marketing and its role in the whole tourism experience.  

 To identify the various components of tourism marketing and its tools. Understand different 

to types of tourism as well as segments of markets 

 To understand Marketing Mix. 

 To identify distribution channels. 

 To get familiar with making a website as a marketing tool.  

 To understand the process of marketing research.  

 To realize the role of structural components of tourism in creating and designing tourism 

experience. 

Prerequisites 
Total 

Credits 

Practical 

C. 

Lecture 

C. 
Course Title 

Course 

Number 

130901101 3 - 3 International Tourism 

Geography 

0110901204 

The basic concepts of geography which plays an important role in travel and tourism around the 

world, students will recognize important tourism regions and their different landmarks, various 

destinations and tourist activities, also information that traveler must know before the trip as 

health-related issues and climate, as well as customs and traditions of the host communities. 

Learning Outcomes:  

 To understand basic terms of geography and the relation between tourism and geography 

(natural & cultural) 

 To identify major tourism regions, destinations, ethnic cultures and travel trends 

  To get familiar with main tourism attractions worldwide. 

Prerequisites 
Total 

Credits 

Practical 

C. 

Lecture 

C. 
Course Title 

Course 

Number 

011901103 3 - 3 Cultural Tourism 0110902202 

This course explains cultural and heritage assets in tourism attractions and the contribution of 

cultural heritage tourism to community development.  

Learning Outcomes:  

 To demonstrate a critical understanding of culture, heritage and tourism; 

 To understand the role of tourism in the production and consumption of culture; 

 To understand  impacts of tourism on cultures and communities, also current related 

issues; 
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 To recognize what relates to development and management of cultural and heritage 

tourism resources 

Prerequisites 
Total 

Credits 

Practical 

C. 

Lecture 

C. 
Course Title 

Course 

Number 

0140901102 3 - 3 Tourism Attractions 

Development and 

Management 

0140901412 

The principles of managing different tourist sites, issues related to developing and interpreting 

these sites so that sustainable tourism development is achieved are also considered.  

Learning Outcomes:  

 To demonstrate a critical understanding of tourism destinations potentials  

 To understand the different issues related to development and management in tourism 

attractions  

 To recognize what relates to development and management of tourism resources and 

involvement of local communities 

Prerequisites 
Total 

Credits 

Practical 

C. 

Lecture 

C. 
Course Title 

Course 

Number 

 3 - 3 E-Tourism 0160901455 

This course explains current e-Tourism applications and practices, also kinds of online training 

that can be used within tourism and hospitality and different communication activities based on 

such technology.  

Learning Outcomes:  

 To understand functions of the internet and electronic distribution in tourism. 

 To understand how to utilize the Internet in tourism marketing.  

 To recognize how to use online tools to acquire marketing advantage.  

 

Prerequisites 
Total 

Credits 

Practical 

C. 

Lecture 

C. 
Course Title 

Course 

Number 

 3 - 3 Ancient Epigraphy in 

Jordan 

0160901421 

Studying the origins and types of epigraphy that have emerged in Jordan, its geographical and 

linguistic distribution, its historical extension, the types of their lines and their derivatives, the 

materials on which they were inscribed, and identifying the most important engravings in Jordan. 

Learning Outcomes:  

 To understand archaeological, historical, cultural and artistic aspects related to this type of 

resources.  
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Prerequisites 
Total 

Credits 

Practical 

C. 

Lecture 

C. 
Course Title 

Course 

Number 

Prerequisites 
Total 

Credits 

Practical 

C. 

Lecture 

C. 
Course Title 

Course 

Number 

 3 - 3 Ancient Arts in Jordan 0160901422 

Understanding the Art and its development through antiquity, drawings, decorations and 

sculpture, symbolic art and murals in Jordan, classical arts: Greek, Roman, Nabataean, Byzantine, 

and Islamic art. 

Learning Outcomes:  

 To understand archaeological, historical, cultural and artistic aspects related to this type of 

resources.  

Prerequisites 
Total 

Credits 

Practical 

C. 

Lecture 

C. 
Course Title 

Course 

Number 

 3 - 3 Ancient Civilizations 

and Kingdoms of 

Jordan 

0160901423 

The history of the Nabataeans, the kingdoms of Edom, Moab and Ammon: their historical periods, 

their geographical distribution, their political history, the study of their remaining cultural 

heritage, their influence on the Eastern Mediterranean, their relations with other contemporary 

civilizations 

Learning Outcomes: 

 To understand archaeological, historical, cultural and artistic aspects related to these 

civilizations.  

 Identify the main archaeological sites of each.  

Prerequisites 
Total 

Credits 

Practical 

C. 

Lecture 

C. 
Course Title 

Course 

Number 

 3 - 3 Jordan Cultural 

Heritage 

110901202 

This course aims at familiarizing students with basic elements of Jordanian Heritage since it’s a 

main component in cultural tourism resources, which are vital tourism attractions in our country. 

The course includes the following topic: the basic concepts of culture, culture and society, the 

formation of Jordanian society and its different lifestyles, main aspects of heritage (tangible and 

intangible): traditional costumes, textiles, architecture, performed arts, handicrafts as wood 

carving, glass and pottery formation, alimentary practices of nomads and urban areas, also other 

significant social aspects as tribal judiciary, events and many others. 

Learning Outcomes:  

 To understand anthropological, historical, cultural and artistic aspects related to these 

aspects.  
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 Identify the main sites and objects of each. 

Prerequisites 
Total 

Credits 

Practical 

C. 

Lecture 

C. 
Course Title 

Course 

Number 

0160901117 3 - 3 Tourism Crisis 

Management 

0160901311 

The course deals with the definition of the concept of tourism crises and their causes and how to 

deal with them, in addition to studying the factors affecting tourism activity and the role of 

governments and the private tourism sector in the face of emergency tourism crises and how to 

cope with seasonal activity and tourism stagnation 

 

Learning Outcomes:  

 To define a crisis and identify the four crisis stages 

 To understand hazards and disasters and their implications for Crisis and Continuity 

Managers. 

 To understand the composition of and resources required to create and manage effective 

crisis management teams. 

 To list and discuss the major stages or steps involved in managing business crises. 

Prerequisites 
Total 

Credits 

Practical 

C. 

Lecture 

C. 
Course Title 

Course 

Number 

0160901117 3 - 3 Managing and Planning 

Tourism Events 

0160901313 

The student learns the planning and management of the event as well as how to market and 

introduce the tourism event, raise interest and attract participants. You will learn the advertising 

mechanism for the tourist event, create flyers and posters, organize competitions and create 

promotion. Students learn about best practices in managing events. Finally, they will learn how to 

evaluate the success of this tourism event in terms of the resulting revenue, publicity and securing 

the sponsors and feedback from the participants. 

Learning Outcomes:  

 To understand how to plan and manage an event that meets specific objectives  

 To demonstrate experience on budgeting, project management, communication and 

evaluation tools. 

 To understand event elements (food and beverage, design, entertainment, site selection, 

etc.)  

 

Languages Courses Description:  

 

111405110 or 

121602101 

3 - 3 English for Tourism 1 0111403214 
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An intensive course that provides students with the basic rules, important terms, necessary 

expressions and basic skills for reading, writing, listening and speaking related to tourism, travel 

and hospitality industry. 

- 3 - 3 French Language 1 for 

Tourism & Hospitality 

0160901161 

- 3 - 3 Spanish Language 1 

for Tourism & 

Hospitality 

0160901162 

The course introduces basic knowledge of the language, letters and word sections, verb spans, 

vocabulary of different groups (colors, animals, plants, things, etc.), numbers, sentences, 

greetings and basic everyday language. 

0160901161 3 - 3 French Language 2 for 

Tourism & Hospitality 

0160901261 

0160901162 3 - 3 Spanish Language 2 

for Tourism & 

Hospitality 

0160901262 

The course introduces the four skills of conversation, listening, reading and writing. Where the 

student will be able to talk about himself and his daily life, as well as vocabulary in the field of 

tourism and hotels. 

0160901261 3 - 3 French Language 3 for 

Tourism & Hospitality 

0160901361 

0160901262 3 - 3 Spanish Language 3 

for Tourism & 

Hospitality 

0160901362 

The course offers students the opportunity to strengthen the four skills of conversation, listening, 

reading and writing, focusing on conversations with tourists, the language of correspondence 

and conversation in tourism and hotel services. 

0160901361 3 - 3 French Language 4 for 

Tourism & Hospitality 

0160901461 

0160901362 3 - 3 Spanish Language 4 

for Tourism & 

Hospitality 

0160901462 

The course provides students with an advanced level in the four skills of conversation, listening, 

reading and writing, with a focus on different world cultures and topics related to various tourist 

sites. 

Learning Outcomes of Foreign Languages Courses:  

 To understand and use language used in tourism and hospitality  
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 To demonstrate the four major skills of reading, writing, listening and speaking in these 

foreign languages 

 To practice conversations and correspondences with different stakeholders  
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 مرفق )2(: الخطة التنفيذية للكلية 2017-2022م
 

 Action Planالخطة التنفيذية 

 

 البحث العلمي والتطوير والدراسات العليا :1الغاية اإلستراتيجية 
 

 تطوير المختبرات البحثية  :1/1الهدف االستراتيجي 

  

 : زيادة دعم البحث العلمي في الجامعة والبحث العلمي المدعوم من المؤسسات المحلية واالقليمية والدولية 1/1/1إستراتيجية 

 تطوير المختبرات البحثية :1/1الهدف االستراتيجي 
 

 المحلية واالقليمية والدوليةزيادة دعم البحث العلمي في الجامعة والبحث العلمي المدعوم من المؤسسات : 1/1/1إستراتيجية . 1

 

 ةالموارد الالزم المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 بالدينار األردني

 )الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء
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 مهمة .1

 

:  دعم البحوث المياادانيااة في حقاال الكتااابااات 1 

 القديمة

قسااااااام الساااااااياااحااة     2019 -2015
 المستدامة 

مختصاااو النقوش في 
 3المعهد وعددهم 

 دائرة االثار العامة
 عمادة المعهد

 عمادة البحث العلمي

وسااااااااائط النقل ذات 
 الدفع الرباعي

مساااااااااااعاااادو بحااااث 
مااياااادانااي ماان ذوي 

 االختصاص
أجهزة مسااح ضااوئي 

 ثالثية األبعاد
أجهزة اتصااااااااال مع 
األقمار الصاااااااناعية 
لتحااادياااد احاااداثياااات 

 المواقع
أجااااهاااازة وباااارامااااج 
تصااااااااوير ورساااااااام 

 النقوش.
 دينار( 60,000)

     60,000 

 دينار    

تم انجاز مشاااااااروعين 
مياااادانيين في منطقااااة 

 الصفاوي.
يقوم أعضاااااااااااء هيئاااة 
التاادريس في أقساااااااااام 
المعهااااد الثالث على 
دراساااااااااات مساااااااحيااة 
طقااااة  من في  قوش  ن ل ل
العوسااااجي والضااااويلة 
فااي الااحاارة األردناايااااة 
ية  ية الشااااااارق مال الشااااااا
باااساااااااتخاادام التقنياااات 
الااااحااااديااااثااااة ونااااظاااام 

 جغرافيةالمعلومات ال

  مهمة : .2

دعم البحوث المياادانيااة في حقاال المساااااااوحااات  

 والحفريات األثرية

قسااااااام السااااااايااااحاااة   2015-2019

 –المستدامة 
مختصااااو اآلثار  في 

 المعهد 
 دائرة اآلثار العامة

 عمادة المعهد
 عمادة البحث العلمي

وسااااااااائط النقل ذات 

 الدفع الرباعي
مساااااااااااعاااادو بحااااث 
مااياااادانااي ماان ذوي 

 االختصاص
ومسااااتلزمات أجهزة 

لمسااااااااحي  عماااال ا ل ا
 والحفر األثري

 دينار 40,000

ثم انجاز عدة مواسااااااام  دينار 40,000 

لاااالاااامساااااااااااح األثااااري 
والحفريات األثرية من 
قبااال أعضاااااااااااء هيئاااة 

 التدريس في القسم
هناااالاااك حفرياااة أثرياااة 
ساااانوية يجب القيام بها 
كمتطلااب تخر  لطلبااة 
 الماجستير في المعهد.
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 مهمة : -3

دعم البحوث المختصااة بالصاايانة والترميم للمواقع       
 التراثية واألثرية

قسااااااام علم المحافظة  2015-2019
 على االثار

مختصاااو الصااايانة   
 والترميم  في المعهد 
 دائرة اآلثار العامة

 عمادة المعهد
 عمادة البحث العلمي

وسااااااائط النقل ذات 
 الدفع الرباعي

مستلزمات الصيانة 
 والترميم

ماااخاااتااابااارات ذات 
 عالقة بالمشاريع

مساااااااااااعااادو بحاااث 
مايااااداناي مان ذوي 

 االختصاص
 

 دينار 300,000

قام الزمالء بمشااااااريح  ؟؟؟؟؟؟
باحاثايااااة مايااااداناي فاي 

 البادية الشرقية
يقوم الزمالء بدراسااات 
حالية على القصاااااااور 
األموية الصااااااحراوية، 
وفااي بااعااض الاامااواقااع 

 األثرية األردنية
ية لجعل قرية  لك ن هنا

 ثية موقعاغريساااة الترا
للبحااث والاادراساااااااااات 
 والصااااااايااانااة والترميم
 ألقسام المعهد الثالث

 مهمة  -4

 دعم بحوث إدارة الموارد التراثية والمتاحف

قسااااااام إدارة الموارد  2015-2019
 التراثية

 عمادة المعهد
 عمادة البحث العلمي

 إدارة الجامعة

ماااتاااحاااف ماااخاااتاااص 
تااعاالااياامااي بشاااااااااري 

 وطبيعي
مختصااااون من ذوي 

 الكفاءة
 متاحفمشرفو 

 مساعدو بحث
 دينار 4,000,000

 2,000,000 

 دينار

تم تشكيل لجنة من قبل 
غاياات  جامعة ل إدارة ال

 إنشاء المتحف
تم رصد ميليوني دينار 
فااي مااياازاناايااااة الااعااااام 

لكل من  2013-2014

معهااااد الملكااااة رانيااااا 
للساااااااياااااحااااة والتراث 
وكلية الموارد الطبيعية 

 والبيئة 
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 ءة الوحدات المساندة  : زيادة كفا1/1/2إستراتيجية 

  تطوير المختبرات البحثية :1/1الهدف االستراتيجي 

 زيادة كفاءة الوحدات المساندة  : 1/1/2إستراتيجية . 1

 

  ةالموارد الالزم المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء

  

 - - - - -  ال يلزم

 

 

 : صيانة ومعايرة االجهزة العلمية بشكل دوري1/1/3إستراتيجية 

 تطوير المختبرات البحثية :1/1الهدف االستراتيجي 
 

 : صيانة ومعايرة االجهزة العلمية بشكل دوري1/1/3إستراتيجية . 1
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 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء
  

 القسم األكاديمي 2019-2015  وتحديثه GIS:  صيانة مختبر 1. مهمة 1
 عمادة المعهد
 إدارة الجامعة

يوجد في المعهد مختبر    دينار 20,000 

جااااهاااااز  25يضااااااااااام 

 كمبيوتر

 القسم األكاديمي  1019-2015  :  صيانة مختبر الترميم وتحديثه2. مهمة 2
 المعهد عمادة

 إدارة الجامعة

يوجد في المعهد مختير    دينار 30,000 
 صيانة وترميم

 القسم األكاديمي 1019-2015 : صيانة أجهزة المواسح الضويئة3مهمة   -3
 عمادة المعهد
 إدارة الجامعة

يوجد في المعهد مختير   دينار 50,000
يضاااااام جهاز مواسااااااح 
ضاااااااوئية وتصاااااااوير، 
وهو معطاال وبحاااجااة 

 إلى صيانة

 

 

 : زيادة عدد المختبرات البحثية ورفع كفاءة المتوفر حاليا1/1/4إستراتيجية 
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 تطوير المختبرات البحثية :1/1الهدف االستراتيجي 

 : زيادة عدد المختبرات البحثية ورفع كفاءة المتوفر حاليا1/1/4إستراتيجية . 1

 
 

 الموارد الالزمة  المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني ( 

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء
 

 القسم األكاديمي 2019-2015  وتحديثه GIS:  صيانة مختبر 1. مهمة 1
 عمادة المعهد
 إدارة الجامعة

يوجد في المعهد مختبر    دينار 20,000 

جااااهاااااز  25يضااااااااااام 

 كمبيوتر

 القسم األكاديمي  1019-2015  :  صيانة مختبر الترميم وتحديثه2. مهمة 2
 عمادة المعهد
 إدارة الجامعة

يوجد في المعهد مختير    دينار 30,000 
 صيانة وترميم

 القسم األكاديمي 1019-2015 : صيانة أجهز المواسح الضويئة3مهمة   -3
 عمادة المعهد
 إدارة الجامعة

يوجد في المعهد مختير   دينار 50,000
يضاااااام جهاز مواسااااااح 

وتصاااااااوير، ضاااااااوئية 
وهو معطاال وبحاااجااة 

 إلى صيانة

 

 

 تطوير القدرة البحثية العضاء هيئة التدريس :1/2الهدف االستراتيجي 
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: زيادة الحضور في المؤتمرات العالمية وورشات العمل والندوات واستضافة أعضاء هيئة التدريس المتميزين في الجامعات العالمية بهدف 1/2/1إستراتيجية 

 البحث العلميالتعاون في 

 تطوير القدرة البحثية العضاء هيئة التدريس :1/2الهدف االستراتيجي 
 

عاون ت: زيادة الحضور في المؤتمرات العالمية وورشات العمل والندوات واستضافة أعضاء هيئة التدريس المتميزين في الجامعات العالمية بهدف ال1/2/1إستراتيجية . 1

 في البحث العلمي
 
 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء
  

ية في دورات 1. مهمة 1 تدريسااااااا ئة ال :  اشاااااااراك الهي

 تدريبية وورش عمل متخصصة 

 إدارة الجامعة - 2015-2019 

 عمادة المعهد -

األقسااااااااااااااااااااااام  -

 األكاديمية

العديد من  إشااااااراكتم  -   دينار 25,000  
اعضــــــــــــــــاء هيئـة التـدريس في 

 دورات تدريبية.

:  المشاركة في المؤتمرات المحلية واالقليمية 2. مهمة 2

 والعالمية ذات العالقة بتخصصات المعهد

 إدارة الجامعة  - 2015-2019 

 عمادة المعهد -

 األقسام األكاديمية

حضااااااااور مااؤتااماارات    دينار 40,000  
 محلية وعربية وعالمية



65 

 

اسااااتضااااافة خبراء ومختصااااين في مجاالت  3مهمة  -3

التدريس والبحث في المعهد من مختلف المؤساااااااساااااااات 
 العلمية واالكاديمية والبحثية في األردن والعالم

 إدارة الجامعة - 2015-2019

 عمادة المعهد -

 األقسام األكاديمية

تمت اشاااتضاااافة العديد   دينار 40,000
مااان الاااماااخاااتصاااااااااايااان 
األردنااايااايااان والاااعااارب 

يااان فاااي والاااعااااالااامااايااا
تخصاااصاااات الساااياحة 
وإدارة الموارد التراثية 
وعلم المحاااافظاااة على 

 اآلثار

 

 تخفيض العبء التدريسي العضاء هيئة التدريس للتركيز على البحث العلمي 1/2/2إستراتيجية 

 تطوير القدرة البحثية العضاء هيئة التدريس :1/2الهدف االستراتيجي 
 

 التدريسي العضاء هيئة التدريس للتركيز على البحث العلميتخفيض العبء  1/2/2إستراتيجية . 1

 
 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء
  

- - - - - - 
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 : استضافة مؤتمرات علمية وورش عمل 1/2/3إستراتيجية 

 تطوير القدرة البحثية ألعضاء هيئة التدريس :1/2الهدف االستراتيجي 
 

 : استضافة مؤتمرات علمية وورش عمل 1/2/3إستراتيجية . 1

 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 

 ) دينار اردني (

 الموازنة

 )المخصص(

 مؤشرات االداء

  

ً 1. مهمة 1 يئااااة  2019-2015  :  يوم علمي للمعهد سنويا ه ل أعضااااااااااااء ا
 التدريسية للمعهد

يئااااة  ه ل أعضااااااااااااء ا
 للمعهد اإلدارية

العالقاات العااماة في 
 الجامعة

 إدارة الجامعة
دعوة مختصااااين من 
اعضااااااااااااء هااايااائااااة 
الاااااتااااادرياااااس فاااااي 
 الجامعات األردنية

دعوة مختصااااين من 
المؤسااااسااااات العلمية 
والمؤساااااساااااات ذات 
 العالقة في األردن.

يااوم عاالاامااي تاام عااقااااد    دينار 25,000 
 ً  للمعهد سنويا

تمت دعوة مختصااااااين 
من خاااار  الجاااامعاااة 
للمشااااااااااركااة بااأوراق 

 علمية.
شاااااارك أعضااااااء هيئة 
التااادريس بتنظيم اليوم 

 العلمي
قااادم أعضاااااااااااء هيئاااة 
التدريس أوراق علمية 

 في اليوم العلمي
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يئااااة  2019-2015  :  عقد مؤتمر علمي دولي سنويا2. مهمة 2 ه ل أعضااااااااااااء ا
 التدريسية للمعهد

يئااااة أعضااااااااااا ه ل اء ا
 للمعهد اإلدارية

العالقاات العااماة في 
 الجامعة

 إدارة الجامعة
دعوة مختصااااين من 
اعضااااااااااااء هااايااائااااة 
الاااااتااااادرياااااس فاااااي 
 الجامعات األردنية

دعوة مختصااااين من 
المؤسااااسااااات العلمية 
والمؤساااااساااااات ذات 
 العالقة في األردن.

تاام عااقااااد يااوم عاالاامااي    دينار 5,000 
 ً  للمعهد سنويا

تمت دعوة مختصااااااين 
الجاااامعاااة من خاااار  

للمشااااااااااركااة بااأوراق 
 علمية.

شاااااارك أعضااااااء هيئة 
الااتاااادريااس بااتاانااظااياام 

 المؤتمر
قااادم أعضاااااااااااء هيئاااة 
التدريس أوراق علمية 

 في المؤتمر
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 : االشتراك في قواعد البيانات والدوريات العلمية1/2/4إستراتيجية 

 تطوير القدرة البحثية العضاء هيئة التدريس :1/2الهدف االستراتيجي 
 

 : االشتراك في قواعد البيانات والدوريات العلمية1/2/4إستراتيجية . 1

 
 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء
  

:  توثيق االنتااا  العلمي في قواعااد بيااانااات 1. مهمااة 1

 الجامعة

 المعهدعمادة  2015-2019 
أعضااااااااااااء هااايااائااااة 
 التدريس في المعهد
 عمادة البحث العلمي

تم توثيق البحااااث  -  -  - 
العلمي ألعضااااااء هيئة 

 التدريس.
توثيق البحااااث العلمي 
ضااااارورة جامعية لكل 
شاااااااأن يتعلق بعضاااااااو 

 هيئة التدريس

:  توثيق االنتا  العلمي والوظيفي في قاعدة 2. مهمة 2

 البيانات الوطنية

 ة المعهدعماد  2015-2019 
أعضااااااااااااء هااايااائااااة 
 التدريس في المعهد
 عمادة البحث العلمي
قاااااعاااادة الابايااااانااااات 

 الوطنية

تم توثيق البحااااث  -     
العلمي ألعضااااااء هيئة 

 التدريس.
توثيق البحث العلمي  -

ضااااارورة جامعية لكل 
شاااااااأن يتعلق بعضاااااااو 

 هيئة التدريس.
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مااكااتاابااااة الااجااااامااعااااة  2019-2015 : االشتراك في شبكة الجامعات األردنية3مهمة  -3
 الهاشمية

شااااااابكااة الجااامعااات 
 األردنية

اشاااااااتراك الجامعة في   
 شبكة الجامعات

 

 

 : إستحداث برامج دراسات عليا جديدة 1/2/5إستراتيجية 

 

 تطوير القدرة البحثية العضاء هيئة التدريس :1/2الهدف االستراتيجي 
 

 : إستحداث برامج دراسات عليا جديدة 1/2/5إستراتيجية . 1

 
 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء
  

:  اسااااااتحداث برنامج ماجسااااااتير في اإلدارة 1. مهمة 1

 السياحية

األساااااتذة واألساااااتذة  2018 
المشاااركون في قساام 

 اإلدارة السياحية
عمادة البحث العلمي 

 والدراسات العليا

تعين عضاااوي هيئة  
 تدريس

تعيين عضاااااااو هيئااااة   
 تدريس برتبة أستاذ

األساااااتذة المشاااااركون 
 في القسم
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:  اساااااااتحداث برنامج ماجساااااااتير في ادارة 2. مهمة 2

 الموارد التراثية واألثرية وصيانتها

األساااااتذة واألساااااتذة  2017 
المشاااركون في قساام 
ادارة الاااااااماااااااوارد 
التراثية وقسااااااام علم 
 المحافظة على اآلثار
عمادة البحث العلمي 

 والدراسات العليا

تعيين عضوي هيئة  
 تدريس

 2أستاذ عدد   
 أساتذة مشاركون

 

: اساااااااتحااداث برنااامج دكتوراه في اآلثااار 3مهمااة  -3

 والكتابات القديمة

 األساتذة في المعهد 2019
عمادة البحث العلمي 

 والدراسات العليا

األساااااااتذة في القساااااام،   
 والمعهد

 

 : تطوير البيئة التشريعية الداعمة للبحث العلمي1/2/6إستراتيجية 

 : تطوير القدرة البحثية العضاء هيئة التدريس1/2الهدف االستراتيجي 

  : تطوير البيئة التشريعية الداعمة للبحث العلمي1/2/6إستراتيجية . 1

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء

 

. مهمة: تطبيق مبادئ أخالقيات السياحة ضمن معايير 1

 منظمة السياحة العالمية  
 إدارة المعهد 2015-2019 

قسااااااام الساااااااياااااحااااة 
 المستدامة

منظماااة السااااااايااااحاااة 
 العالمية

تم التنسااااايق مع ممثل     دينار 3,000 
األردن فااي ماانااظاامااااة 

 السياحة العالمية
سااااااايتم عقاااد لقااااء مع 
ممثل الساااياحة العالمية 
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فاااااي األردن باااااداياااااة 
الفصااااااااال الاادراساااااااي 
 الصيفي األول القادم

 

 تطوير المناهج الدراسية لبرامج الدراسات العليا :1/3الهدف االستراتيجي 

 

 العليا : تطوير خطط برامج الدراسات1/3/1إستراتيجية 

 تطوير المناهج الدراسية لبرامج الدراسات العليا :1/3الهدف االستراتيجي 
 

 : تطوير خطط برامج الدراسات العليا1/3/1إستراتيجية . 1

 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار أردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات األداء

 

. مهمة: تعديل خطة ماجساااااااتير الحضاااااااارات العربية 1

القديمة لتصاابح على مسااارين: مسااار الرسااالة، ومسااار 
 االمتحان الشامل  

 عمادة المعهد 2015 
 قسم اإلرشاد السياحة
عمادة البحث العلمي 

 والدراسات العليا
 إدارة الجامعة

المسااااار المتوفر حالياً      
 هو مسار الرسالة فقط.

 عمادة المعهد  2015  اعداد خطة الماجستير في اإلدارة السياحية. مهمة: 2 
 قسم اإلرشاد السياحة

تم الشااااروع في إعداد      

 البرنامج.
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عمادة البحث العلمي 
 والدراسات العليا
 إدارة الجامعة

. مهمااة: إعااداد خطااة الماااجساااااااتير في إدارة الموارد 3

 التراثية واألثرية وصيانتها
 عمادة المعهد 2016

 قسم اإلرشاد السياحة
عاااامااااادة الاااابااااحااااث 
العلمي والدراسااااات 

 العليا
 إدارة الجامعة

يتوفر العاااادد الكااااافي   
من أعضاااااااااااء هيئاااة 
التاااادريس من رتبااااة 

 أستاذ مشارك
نان  يتوقع أن يترقى اث
من أعضاااااااااااء هيئاااة 
التاااادريس إلى رتبااااة 
األستاذية في القسمين 

 المعنيين بالبرنامج
في اآلثااار والكتااابااات . مهمااة: إعااداد خطااة الاادكتوراه 4

 القديمة

 عمادة المعهد 2018
قساااااااام اإلرشااااااااااااد 

 السياحة
عاااامااااادة الاااابااااحااااث 
العلمي والدراسااااات 

 العليا
 إدارة الجامعة

يتوفر عضاااااااو هيئاااة   
تاااادريااس فااي رتاابااااة 

 االستاذية.
يتوقع أن يترقى ثالثة 
أعضاااااء هيئة تدريس 
تاذية  إلى رتبة األسااااااا
عنااااد الشااااااااروع في 

 اعتماد البرنامج

 

 

 :  االتصال مع أعضاء هيئة التدريس المتميزين في الجامعات العالمية بهدف التعاون في تطوير برامج الدراسات العليا1/3/2إستراتيجية 
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 تطوير المناهج الدراسية لبرامج الدراسات العليا :1/3الهدف االستراتيجي 
 

 في الجامعات العالمية بهدف التعاون في تطوير برامج الدراسات العليا :  االتصال مع أعضاء هيئة التدريس المتميزين1/3/2إستراتيجية  1

 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء
 

. مهمة : التواصال مع أسااتذة التخصاص المميزين في 1

الجامعات العالمية لتطوير برامج االثار والسياحة وادارة 
الموارد التراثياااة، وخصاااااااوصااااااااااا ماااا يتعلق باااالعلوم 

 والتكنولوجيا في االثار 

 إدارة الجامعة 2015-2019 
 العمادة 

 األقسام األكاديمية
أعضااااااااااااء الهيئااااة 
لتاااادريساااااااايااااة في  ا

 المعهد
 

تم التواصااااااال الحثيث   - - 
مع أساااتذة ومختصااون 
في  خبرة  ل من ذوي ا
برنااااامج ماااااجساااااااتير 
ية  الحضااااااااارات العرب

 القديمة.

 

 : تطوير أساليب القياس والتقويم لبرامج الدراسات العليا 1/3/3إستراتيجية 

 تطوير المناهج الدراسية لبرامج الدراسات العليا :1/3الهدف االستراتيجي 
 

 : تطوير أساليب القياس والتقويم لبرامج الدراسات العليا 1/3/3إستراتيجية 
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 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء
 

. مهمة : االعتماد على التطبيق الميداني في الدراسااااااة 1

 العلميةوفي إعداد الرسائل 
 العمادة  2015-2019 

 األقسام
أعضااااااااااااء هااايااائااااة 

 التدريس
عمادة البحث العلمي 

 والدراسات العليا
 إدارة الجامعة

 المختبرات البحثية 
مساااااااتلزمات العمل 

 الميداني
 دينارا 30,000

يقوم المعهاااد باااأجراء    
ية  يدان لدراسااااااااات الم ا
التطبيقياااة في تااادريس 
مااواد الااماااااجساااااااااتااياار 
لتخصااص الحضااارات 

 العربية القديمة
هنااالااك مااادة إجباااريااة 
بااعاانااوان الااتاانااقاايااااب 
 4األثاااااري باااااواقاااااع 

ساااااااااعات معتمدة في 
 برنامج الماجستير

أغالابايااااة رساااااااااااائاااال 
الماجستير تقوم أساسا 
عاااالااااى الااااتاااادرياااااب 
المياداني، وبعضاااااااهاا 

لى التقنياااات يعتماااد ع
 الحديثه. 

. اساااااااتخاادام التقنيااات الحااديثااة في البرامج وإعااداد 2 

 الرسائل العلمية
 العمادة  2015-2019 

 األقسام
أعضااااااااااااء هااايااائااااة 

 التدريس

 المختبرات البحثية 
مساااااااتلزمات العمل 

 الميداني
 دينارا 150,000

يقوم المعهاااد باااأجراء    
ية  يدان لدراسااااااااات الم ا
التطبيقياااة في تااادريس 
مااواد الااماااااجساااااااااتااياار 
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عمادة البحث العلمي 
 والدراسات العليا
 إدارة الجامعة

لتخصااص الحضااارات 
 العربية القديمة

هنااالااك مااادة إجباااريااة 
بااعاانااوان الااتاانااقاايااااب 

 4األثاااااري باااااواقاااااع 
ساااااااااعات معتمدة في 

 برنامج الماجستير
أغالابايااااة رساااااااااااائاااال 
الماجستير تقوم أساسا 
عاااالااااى الااااتاااادرياااااب 
المياداني، وبعضاااااااهاا 

لى التقنياااات يعتماااد ع
 الحديثه. 

 

 

 : تعديل أسس القبول في برامج الدراسات العليا1/3/4إستراتيجية 

 

 تطوير المناهج الدراسية لبرامج الدراسات العليا :1/3الهدف االستراتيجي 
 

 : تعديل أسس القبول في برامج الدراسات العليا1/3/4إستراتيجية 
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 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء
 

تتماااشاااااااى أساااااااس القبول مع مااا تقرره إدارة الجااامعااة 
 وسياسات التعليم العالي في األردن 

 - - - - - 

 

 االعتماد وضبط الجودة لبرامج البكالوريوس :2الغاية االستراتيجية 

 

 وضع خطط دراسية متطورة :2/1الهدف االستراتيجي 

 

 : مراجعة وتطوير الخطط الدراسية بشكل دوري وتحديث المواد الدراسية بما يتناسب مع إحتياجات سوق العمل2/1/1إستراتيجية 

 

 وضع خطط دراسية متطورة :2/1الهدف االستراتيجي 
 

 الدراسية بما يتناسب مع إحتياجات سوق العمل: مراجعة وتطوير الخطط الدراسية بشكل دوري وتحديث المواد 2/1/1إستراتيجية 

 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء
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           . مهمة  1

            

      

 

 : توفير أحدث المراجع العلمية 2/1/2إستراتيجية 

 

 وضع خطط دراسية متطورة :2/1االستراتيجي الهدف 
 

 : توفير أحدث المراجع العلمية 2/1/2إستراتيجية 

 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء

 

. مهمااة: المشااااااااااركااة في قواعااد البيااانااات العااالميااة 1

المختصااااة بحقول تخصااااصااااات المعهد بواسااااطة مكتبة 

 الجامعة  

 العمادة  2015-2019 
 األقسام االكاديمية
 مكتبة الجامعة
 إدارة الجامعة

الجامعة تشاااااااترك في   المالية   
بعض قواعااد البيااانااات 

 العالمية
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العلمية العالمية . مهمة:  التواصاااال مع المؤسااااسااااات 2 

بخصاااااوص إنشااااااء مكتبة متخصاااااصاااااة ببرامج المعهد 
 التدريسية والبحثية

 العمادة  2015-2019 
 األقسام االكاديمية
 مكتبة الجامعة
 إدارة الجامعة

ساانقوم على التواصاال     دينار 200,000 
والاااتااانسااااااااااياااق باااهااااذا 
الااخصاااااااااوص ووفااق 

 القنوات الرسمية.
االسااتشااعار عن  . مهمة: البرمجيات الحديثة في حقول3

 بعد والمسح الضوئي والتصوير والخرائط
 العمادة 2015-2019

 األقسام االكاديمية
 مكتبة الجامعة
 إدارة الجامعة

 3يوجااااد في المعهااااد   دينارا 200,000
مختبرات فيهاااا أجهزة 
متقاادمااة، وبحاااجااة إلى 
الرفد المسااتمر لمواكبة 
مساااااااتجاااادات البحااااث 
والعمليااة التاادريسااااااايااة 

 وتطوراتها.
 

 : زيادة عدد المواد المطروحة إلكترونيا2/1/3إستراتيجية 

 وضع خطط دراسية متطورة :2/1الهدف االستراتيجي 
 

 : زيادة عدد المواد المطروحة إلكترونيا2/1/3إستراتيجية 

 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء
 

: إجراء تغيير مساااااااتمر على الخطط مهمااااة  .1

 الدراسية بما يتالءم مع حاجة السوق المحلي

الاااعااامااااادة ولاااجااااان  2015-2019

 األقسام للخطط
يتم القيام بشااكل دوري     

باااتاااعاااادياااال الاااخاااطاااط 
الاااادراساااااااايااااة بحيااااث 



79 

 

تتضاااااااامن مخرجااااات 
 تعليمية أفضل

 
          

      

 

 

 زيادة عدد أعضاء هيئة التدريس :2/2الهدف االستراتيجي  

 

 : إستقطاب أعضاء هيئة تدريس متميزين2/2/1إستراتيجية 

 

 زيادة عدد أعضاء هيئة التدريس :2/2الهدف االستراتيجي  
 

 : إستقطاب أعضاء هيئة تدريس متميزين2/2/1إستراتيجية 
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 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 دينار اردني () 

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء
 

عااامااااادة الاااماااعاااهااااد  2019-2015 . مهمة : القيام بتعيين أعضاء هيئة تدريس إضافيين 1
 ورئاسة األقسام

ً لاااماااوازنااااة    وفاااقااااا
 الجامعة

تاام اإلعااالن لااتااعاايااياان 
أعضااااااء جدد وسااااايتم 
ذلك لتخصاااااص اآلثار 
ً تم  والكتااابااات وحاااليااا
الساااااااير في إجراءات 

ئة تعيين  عضاااااااوي هي
تاااادريااس فااي قسااااااااام 

 السياحة المستدامة.
 

 : إيفاد المتميزين للحصول على درجة الدكتوراه في التخصصات المطلوبة2/2/2إستراتيجية 

 زيادة عدد أعضاء هيئة التدريس :2/2الهدف االستراتيجي  
 

 المطلوبة: إيفاد المتميزين للحصول على درجة الدكتوراه في التخصصات 2/2/2إستراتيجية 

 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء
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مهمة: إيفاد طلبة في تخصااااااص القياس في علم  .1

اآلثار في مجال تحليل المواد العضاااوية بما فيها 

DNA 

 

2015-2019   100 000 

 
 
 

ً لاااماااوازنااااة  وفاااقااااا
 الجامعة

لاااادعم البحااااث العلمي 
ودعم مساااااااايرة تعليم 

 الطلبة.

 2015-2019   100 000   (Osteology)طلبة في تخصص علم العظام إيفاد  

 
 
 

ً لاااماااوازنااااة  وفاااقااااا
 الجامعة

لاااادعم البحااااث العلمي 
ودعم مساااااااايرة تعليم 

 الطلبة.

 

 : تخفيض معدل الدوران لدى أعضاء هيئة التدريس عن طريق تحسين أوضاعهم 2/2/3إستراتيجية 

 

 زيادة عدد أعضاء هيئة التدريس :2/2الهدف االستراتيجي  
 

 : تخفيض معدل الدوران لدى أعضاء هيئة التدريس عن طريق تحسين أوضاعهم 2/2/3إستراتيجية 

 

 الموارد الالزمة   المسؤول الزمنياالطار  Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء
 

     
ياتام عاماااال عاااادد مان 
الفعاااليااات التي كاااناات 
بمشاااااااركة المجتمعات 
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والجهات الحكومية في 
محاافظاة الزرقااء مثال 

 دارات أردنية.
 

 صقل شخصية الطالب ليكون قادرا على التفاعل مع المجتمع :2/3الهدف االستراتيجي 

 

 

 :  تجذيرالقيم المجتمعية وروح الديمقراطية وقبول اآلخر وروح االنتماء لدى الطلبة2/3/1إستراتيجية 

 صقل شخصية الطالب ليكون قادرا على التفاعل مع المجتمع :2/3الهدف االستراتيجي 
 

 المجتمعية وروح الديمقراطية وقبول اآلخر وروح االنتماء لدى الطلبة:  تجذيرالقيم 2/3/1إستراتيجية 

 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء

 

. مهمااة: القيااام بفعاااليااات تساااااااتهاادف المجتمع المحلي 1

تشاااااجع على التواصااااال بينهم وبين الطلبة والعاملين في 
 المعهد  

عااامااااادة الاااماااعاااهااااد  2015-2019
 واألقسام

حساااااااااااب الااماارافااق 
 الموفرة من الجامعة

ً لاالاامااياازانااي  تاابااعااااا
السااااااااااااااانااااااااويااااااااة 
لمخصاااااااصاااااااااااة  ا

 للفعاليات
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عااامااااادة الاااماااعاااهااااد  2019-2015 عمل اتفاقيات تعاون مع الجهات المحلية 
 واألقسام

حساااااااااااب الااماارافااق 
 الموفرة من الجامعة

كثر   يع أ ق تو تم  ي
مع  قيااااة  تفااااا من ا
جهااااات حكوميااااة 
في  بلااااديااااات  ل كااااا
 محافظة الزرقاء

  

 

 

 : تطوير مهارات االتصال لدى الطلبة2/3/2إستراتيجية 

 

 المجتمعصقل شخصية الطالب ليكون قادرا على التفاعل مع  :2/3الهدف االستراتيجي 
 

 : تطوير مهارات االتصال لدى الطلبة2/3/2إستراتيجية 

 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء
 

. مهمااة : تفعياال دور الطلبااة في عقااد الورش العلميااة 1

 والمؤتمرات في الجامعة 
عااامااااادة الاااماااعاااهااااد  2015-2019

 واألقسام
حساااااااااااب الااماارافااق 
 المتوفرة في الجامعة

نيااااة  ميزا ل ل  ً بعااااا ت
السااااااااااااااانااااااااويااااااااة 
 المخصصة للمعهد

تم إشاااراك الطالب في 
أكاااثااار مااان فاااعااااالااايااااة 
كمنسااااااااقين ومنظمي 
ماوقاع فاي فاعااااالايااااات 

 المعهد
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التركيز على جانب مهارات االتصااااااال في المساااااااقات  
 التي يأخذها الطالب في التخصص

هااايااائااااة أعضااااااااااااء  2015-2019
 التدريس

المتااااابعااااة والتعاااادياااال     
الاامساااااااااتااماار لاالااخااطااط 

 الجامعية
 

 : وضع برامج تدريبية للطلبة المتوقع تخرجهم 2/3/3إستراتيجية 

 صقل شخصية الطالب ليكون قادرا على التفاعل مع المجتمع :2/3الهدف االستراتيجي 
 

 : وضع برامج تدريبية للطلبة المتوقع تخرجهم 2/3/3إستراتيجية 

 
 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء
 

. مهمااة : عماال لقاااءات شاااااااهريااة مع طلبااة المعهااد 1

 وبحضور جميع أعضاء هيئة التدريس
الحد من الساااالوك غير    1000   2015-2019

المرغوب باااه للطلباااة 
الاامااهااااارات وتااطااوياار 

الااااذهنيااااة تجاااااه العلم 
 والمجتمع.

 

 

 توفير أجهزة تدريسية ومخبرية متقدمة وزيادة عدد المختبرات :2/4الهدف االستراتيجي 
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 : توفير أجهزة مخبرية وتدريسية متطورة 2/4/1إستراتيجية 

 توفير أجهزة تدريسية ومخبرية متقدمة وزيادة عدد المختبرات :2/4الهدف االستراتيجي 

 
 

 : توفير أجهزة مخبرية وتدريسية متطورة 2/4/1إستراتيجية 

 
 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء
 

. مهماااة: تزوياااد مختبرات المحاااافظاااة على اآلثاااار 1

-GC-MS, LC-MS, ICPباألجهزة العلمية مثل جهاز 
Ms, UV/Visible, FTIR 

دعم األبحااااث العلمياااة    000 500   2015-2019 
الجاارياة وتعليم الطلباة 
على اسااتخدام األجهزة 
في علم المحافظة على 

 اآلثار

 

 : زيادة المخصصات لالجهزة التدريسية والوحدات التابعة للكليات2/4/2إستراتيجية 

 توفير أجهزة تدريسية ومخبرية متقدمة وزيادة عدد المختبرات :2/4الهدف االستراتيجي 
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 : زيادة المخصصات لالجهزة التدريسية والوحدات التابعة للكليات2/4/2إستراتيجية 

 
 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء

 

قسااااااام الساااااااياااااحااااة  2019-2015 مهمة : توفير أجهزة تدريسية ومخبرية. 1
المساااااااتاادامااة وبقيااة 

 األقسام

حسااااااااااب موازناااة  التذاكر والحجوزات
 المعهد

 تطوير الخطط

ماااراعاااااة ماااعااااايااايااار            
 االعتماد

حجز مباني بمسااااحات      
 كافية.
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 تحديث وتطوير القاعات التدريسية :2/5الهدف االستراتيجي 

 

 تجهيز القاعات المتوفرة بأحدث االجهزة التعليمية 2/5/1إستراتيجية 

 تحديث وتطوير القاعات التدريسية :2/5الهدف االستراتيجي 

 
 

 تجهيز القاعات المتوفرة بأحدث االجهزة التعليمية 2/5/1إستراتيجية 

 
 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 دينار اردني () 

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء
 

           . مهمة  1

عااامااااادة الاااماااعاااهااااد   2019-2015 توفير مباني ذات كفاءة عالية 
 واألقسام

مااباانااى خاااااص فااي 
 المعهد 

طرح عطاءات خاصة   000 100
 بالبناء

عااامااااادة الاااماااعاااهااااد  2019-2015 توفير قاعات صفية بتجهيزات عالية
 واألقسام

خاااااص فااي مااباانااى 
 المعهد

طرح عطاءات خاصة  000 100
 بالبناء

 

 : زيادة عدد القاعات التدريسية المخصصة لكل قسم من أقسام الكلية2/5/2إستراتيجية 
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 تحديث وتطوير القاعات التدريسية :2/5الهدف االستراتيجي 

 الكلية: زيادة عدد القاعات التدريسية المخصصة لكل قسم من أقسام 2/5/2إستراتيجية 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء

 

           . مهمة  1

زيادة عدد القاعات الصااااااافية بما يتناساااااااب مع الزيادة  
 الطالبية

تجهيزات صااااااافيااااة  إدارة الجامعة 2015-2019
 ومخبرية

طرح عطاء من قبل تم  000 60
 الجامعة

 

 : صيانة ومعايرة الوسائل التعليمية وزيادة كفاءة المسؤولين عن صيانتها2/5/3أستراتيجية 

 تحديث وتطوير القاعات التدريسية :2/5الهدف االستراتيجي 

 
 

 : صيانة ومعايرة الوسائل التعليمية وزيادة كفاءة المسؤولين عن صيانتها2/5/3أستراتيجية 
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 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء
 

قسم  –إدارة الجامعة  2019-2015 . مهمة  صيانة دورية للوسائل التعليمية في القاعات1
 الصيانة

أجهزة صيانة، فنيين 
 صيانة

يانة معظم   50000 تمت صااااااا
 القاعات

تااام تاااجااااديااااد باااعاااض 
 األجهزة

 

 تأهيل وتطوير مهارات التعليم :2/6الهدف االستراتيجي 

 

 : حضور دورات تدريبية للتعلم على وسائل التعليم االلكتروني 2/6/1إستراتيجية 

 تأهيل وتطوير مهارات التعليم :2/6الهدف االستراتيجي 

 
 

 : حضور دورات تدريبية للتعلم على وسائل التعليم االلكتروني 2/6/1إستراتيجية 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء
 

           . مهمة  1
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إدارة الجامعة  عمادة  2019-2015  اشراك الهيئة التدريسية في ورش عمل 
 المعهد

تم إشااااراك بعض   15000 
أعضاااااااااااء الهيئاااة 

 التدريسية

  

إدارة الجامعة  عمادة  2019-2015 المشاركة في دورات ذات عالقة
 المعهد

اسااااتضااااافة بعض  20000
المختصاااااااين ذات 

 العالقة

 

 

 : المشاركة في ورشات العمل الحدث طرق التعليم 2/6/2إستراتيجية 

 تأهيل وتطوير مهارات التعليم :2/6االستراتيجي الهدف 

 
 

 : المشاركة في ورشات العمل الحدث طرق التعليم 2/6/2إستراتيجية 

 

 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء
 

           . مهمة  1

 إدارة الجامعة 2019-2015 أعضاء الهيئة التدريسية في ورش عملإشراك  
 عمادة المعهد

تم إشااااااراك أعضاااااااء   10000 10000
الهيئة التدريساااااااية في 

 ورش عمل
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 : حضور دورات تدريبية للطرق والتقنيات العلمية الحديثة لتحديث معلومات أعضاء هيئة التدريس والكادر المساند2/6/3إستراتيجية 

 تأهيل وتطوير مهارات التعليم :2/6االستراتيجي الهدف 
 

 : حضور دورات تدريبية للطرق والتقنيات العلمية الحديثة لتحديث معلومات أعضاء هيئة التدريس والكادر المساند2/6/3إستراتيجية 

 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء
 

           . مهمة  1

 الطلب بتعزيز معلومات أعضاء الهيئة التدريسية  
 الكادر المناسب

 إدارة الجامعة 2015-2019
 عمادة المعهد

 األقسام المتخصصة

تم إشااااااراك أعضاااااااء   50000 50000
الهيئة التدريساااااااية في 
 دورات وورش عمل

 

 التعليم التقني والتكنولوجي :3الغاية االستراتيجية 

 

 إنشاء كلية للتعليم التقني والتكنولوجي :3/1الهدف االستراتيجي 
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 : بناء مبنى خاص للكلية3/1/1إستراتيجية 

 إنشاء كلية للتعليم التقني والتكنولوجي :3/1الهدف االستراتيجي 

 
 

 : بناء مبنى خاص للكلية3/1/1إستراتيجية 
 
 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء

 

فنيين ومختصاااااااين   أقسام المعهد  2019-2015  . مهمة  دعم البحوث الخاصة في العمل الميداني1
 في مجال المحافظة

أبحاث مشاااااااتركة مع   موازنة المعهد 
 االتحاد األوروبي

بالمواد  دعم  يل خاصااااااااة  ية وتحل تجهيز مختبرات بحث
 األثرية والتراثية

فااناايااياان وتااقااناايااياان   قسم المحافظة  2015-2019 
وأجااااهاااازة فااااحااااص 

 وتحليل

ية   موازنة المعهد  عالم حاث علمية  أب
 ومحلية

مختصاااااااين وباحثين  أقسام المعهد 2019-2015  عقد دورات تدريبية متنوعة لكافة الجهات
 في مختلف المجاالت

 عقد دورات تدريبية موازنة المعهد

 

 : الحصول على الترخيص واالعتمادات الالزمين لبرامج الكلية3/1/2إستراتيجية 
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 إنشاء كلية للتعليم التقني والتكنولوجي :3/1الهدف االستراتيجي 

 
 

 : الحصول على الترخيص واالعتمادات الالزمين لبرامج الكلية3/1/2إستراتيجية 
 
 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء

 

           . مهمة  1

اعتماد قسااااام المحافظة  المالية أجهزة ومواد  كادر المعهد كامالً   2019-2015  تجهيز المبنى من الناحية الفنية والتقنية 
 على اآلثار

تعيين فنيين وكااااادر  قسم المحافظة 2019-2015  اعداد كادر فني وعلمي حاصل على معايير التأهيل
 فني مختص

 اعتماد قسم المحافظة المالية
 على اآلثار

 

 : وضع التشريعات الناظمة للتعليم التقني والتكنولوجي3/1/3إستراتيجية 

 

 إنشاء كلية للتعليم التقني والتكنولوجي :3/1الهدف االستراتيجي 
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 : وضع التشريعات الناظمة للتعليم التقني والتكنولوجي3/1/3إستراتيجية 
 
 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء
 

           . مهمة  1

 

 توفير متطلبات التعليم التقني والتكنولوجي من االجهزة والمختبرات والقاعات التدريسية :3/2االستراتيجي الهدف 

 

 : شراء االجهزة المطلوبة 3/2/1إستراتيجية 

 توفير متطلبات التعليم التقني والتكنولوجي من االجهزة والمختبرات والقاعات التدريسية :3/2الهدف االستراتيجي 
 

 : شراء االجهزة المطلوبة 3/2/1إستراتيجية 
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 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء
 

           . مهمة  1

لكااااادر األكاااااديمي  2019-2015 عمل استشارات محلية ودولية  ا
 والفني

أجااهاازة، مااكاااااتااااب، 
 توثيق، مراقبة

 األبحاث العلمية المالية

القيااام بعمليااات فحص وتحلياال ومراقبااة للمواقع األثريااة 
 والتراثية

قسااااام المحافظة على  2015-2019
 اآلثار

أجاااااهااااازة فاااااحاااااص 
 وتحليل وتوثيق

أبحاث علمية مشاااتركة  المالية
 ً  عالمياً ومحليا

 

 

 : توفير المختبرات والقاعات التدريسية المطلوبة 3/2/2إستراتيجية 

 

 توفير متطلبات التعليم التقني والتكنولوجي من االجهزة والمختبرات والقاعات التدريسية :3/2الهدف االستراتيجي 

 
 

 : توفير المختبرات والقاعات التدريسية المطلوبة 3/2/2إستراتيجية 
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 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء
 

           . مهمة  1

عقااد الناادوات والورشااااااااات العلميااة والتاادريبيااة للطلبااة  
 والمجتمع المحلي

يئااااة  2015-2019 ه ل أعضااااااااااااء ا
 التدريسية والفنية

 التدريبيةالدورات  المالية المالية

 ً يئااااة  2019-2015 مهمة إنجاز مشاريع وخدمات استشارية محلياً وعالميا ه ل أعضااااااااااااء ا
 التدريسية والفنية

أجاااهااازة ماااخاااتااالااافااااة 
 وكوادر فنية

األبااحاااااث الااعاالااماايااااة  المالية
 واالستشارات العلمية

 

 وضع الخطط الدراسية لبرامج التعليم التقني والتكنولوجي :3/3الهدف االستراتيجي 

 

 : وضع الخطط الدراسية وحسب متطلبات االعتماد في حال توفرها3/3/1إستراتيجية 

 وضع الخطط الدراسية لبرامج التعليم التقني والتكنولوجي :3/3الهدف االستراتيجي 
 

 : وضع الخطط الدراسية وحسب متطلبات االعتماد في حال توفرها3/3/1إستراتيجية 

 

 الموارد الالزمة   المسؤول الزمنياالطار  Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء
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تعيين أعضاااااء هيئة تدريس برتبة أسااااتاذ مهمة  .1

  مساعد في قسم إدارة الموارد التراثية

 

قسااااااام إدارة الموارد  2015-2019
 التراثية

تااااطااااوياااار الااااخااااطااااط  المالية المالية
 الدراسية

وتدريس في قسااااااام إدارة الموارد تعيين مسااااااااعد بحث  
 3التراثية عدد 

عمادة المعهد وقساااام  2015-2019
 اإلدارة

مااااراعاااااة مااااعااااايااااياااار  المالية المالية
 االعتماد

عمادة المعهد وقساااام  2019-2015 تعيين عضو هيئة تدريس في المتاحف
 اإلدارة

اإلعالن في الصاااااحف  المالية المالية
 المحلية

 

 

 المراجع العلمية والدوريات وما يلزم لتلبية متطلبات االعتماد: توفير 3/3/2إستراتيحية 

 

 وضع الخطط الدراسية لبرامج التعليم التقني والتكنولوجي :3/3الهدف االستراتيجي 

 
 

 : توفير المراجع العلمية والدوريات وما يلزم لتلبية متطلبات االعتماد3/3/2إستراتيحية 

 
 

 الموارد الالزمة   المسؤول الزمنياالطار  Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء
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. مهمة  التواصاااال مع المكتبات ودور النشاااار العالمية 1

سياحة  لتزويد المكتبة بالمراجع المتخصصة في مجال ال
 واآلثار وإدارة المتاحف

أعضااااااااااااء هااايااائااااة  2015-2019
 التدريس في المعهد

االتفاق مع مؤساااااساااااة  المالية المالية
WAC7 

ومراكز  DAADالتواصاااااااال مع الجهات األخرى مثل  

 البحوث المختلفة

عمادة المعهد وقساااام  2015-2019
 اإلدارة

لااتاازويااااد الااجااااامااعااااة   المالية المالية
الهااااشااااااامياااة باااالكتاااب 

 الطالبية

 

 للطلبة : تعديل نسبة أعضاء هيئة التدريس في التخصصات التقنية3/4الهدف االستراتيجي 

 

 :  تعيين أعضاء هيئة تدريس في التخصصات التقنية والتكنولوجية3/1/1إستراتيحية 

 

 : تعديل نسبة أعضاء هيئة التدريس في التخصصات التقنية للطلبة3/4الهدف االستراتيجي 

 
 

 :  تعيين أعضاء هيئة تدريس في التخصصات التقنية والتكنولوجية3/1/1إستراتيحية 

 
 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء
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عمادة المعهد وقساااام  2019-2015 . مهمة  إيفاد لدرجة الدكتوراه/ سياحة1
 السياحة

إيفااااد إلى جاااامعاااات   المالية المالية
 عالمية متخصصة

عمادة المعهد وقساااام  2019-2015 متاحفإيفاد لدرجة الدكتوراه/ 
 اإلدارة

الحصاااااااول على دعم   المالية المالية
 من مؤسسات مانحة

عمادة المعهد وقساااام  2019-2015 إيفاد لدرجة الدكتوراه / إدارة موارد
 اإلدارة

إيفاااااد إلى جااااامعااااات  المالية المالية
 عالمية متخصصة

 

 درجة الدكتوراه في التخصصات التقنية والتكنولوجية : إيفاد المتميزين للحصول على3/1/2إستراتيجية 

 : تعديل نسبة أعضاء هيئة التدريس في التخصصات التقنية للطلبة3/4الهدف االستراتيجي 

 
 

 : إيفاد المتميزين للحصول على درجة الدكتوراه في التخصصات التقنية والتكنولوجية3/1/2إستراتيجية 

 
 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء

 

           . مهمة  1
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 االدارة الجامعية الرشيدة :4الغاية االستراتيجية 

 

 ضمان استقالل اجلامعات ماليًا وإداريًا وأكادمييا :4/1الهدف االستراتيجي 

 

 دراسة التعليمات واالنظمة والقوانني املتعلقة بإستقاللية اجلامعات ماليا وإداريا وأكادمييا: 4/1/1إسرتاتيجية 

 ضمان استقالل اجلامعات ماليًا وإداريًا وأكادمييا :4/1الهدف االستراتيجي 

 
 

 وإداريا وأكادمييا: دراسة التعليمات واالنظمة والقوانني املتعلقة بإستقاللية اجلامعات ماليا 4/1/1إسرتاتيجية 

 
 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء
 

           . مهمة  1
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 : تعديل ما يلزم من تعليمات والتنسيب بتعديل االنظمة املتعلقة بهذا الشأن4/1/2إسرتاتيجية 

 ضمان استقالل اجلامعات ماليًا وإداريًا وأكادمييا :4/1االستراتيجي الهدف 

 
 

 : تعديل ما يلزم من تعليمات والتنسيب بتعديل االنظمة املتعلقة بهذا الشأن4/1/2إسرتاتيجية 

 

 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء
 

           . مهمة  1
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 : تطبيق ما هو موجود بالتعليمات بشأن إستقاللية اجلامعة ماليا وإداريا وأكادمييا 4/1/3إسرتاتيجية 

 ضمان استقالل اجلامعات ماليًا وإداريًا وأكادمييا :4/1الهدف االستراتيجي 

 
 

 : تطبيق ما هو موجود بالتعليمات بشأن إستقاللية اجلامعة ماليا وإداريا وأكادمييا 4/1/3إسرتاتيجية 

 

 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء
 

           . مهمة  1
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 تأهيل القيادات األكادميية واإلدارية من كوادراجلامعة :4/2اهلدف االسرتاتيجي 

 

 : المشاركة دورات تدريبية للقيادات االكاديمية واالدارية 4/2/1إستراتيجية  

 تأهيل القيادات األكادميية واإلدارية من كوادراجلامعة :4/2اهلدف االسرتاتيجي 

 
 

 : المشاركة دورات تدريبية للقيادات االكاديمية واالدارية 4/2/1إستراتيجية  

 
 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء

 

. مهمة  مشاركة أعضاء الهيئة التدريسية في الدورات 1

وخار  الجامعة فيما يتعلق بالجوانب التي تطرح داخل 

 األكاديمية واإلدارية

إدارة الااااجااااامااااعااااة   2015-2019 
 وعمادة الكليات

يااااحاااادد ماااان قااااباااال 
 الجامعة

يااحاااادد ماان قااباااال 
 الجامعة

تماااات الموافقااااة على 
مشاااااااااااركاااة عااادد من 
أعضااااااااااااء الاااهااايااائااااة 
التدريسااااية في دورات 
تاادريااب هيئااة اعتماااد 
مؤساااااااساااااااااات التعليم 

 العالي.
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 : االبتعاث في التخصصات االدارية المتعلقة باالدارات الجامعية4/2/2إستراتيجية 

 تأهيل القيادات األكادميية واإلدارية من كوادراجلامعة :4/2اهلدف االسرتاتيجي 

 
 

 : االبتعاث في التخصصات االدارية المتعلقة باالدارات الجامعية4/2/2إستراتيجية 

 
 

 الموارد الالزمة   المسؤول نياالطار الزم Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء
 

           . مهمة  1

 

 تطبيق االنظمة المحوسبة الخاصة باالدارة الجامعية :4/3الهدف االستراتيجي 

 

 : حوسبة أنظمة الجامعة االدارية والمالية واالكاديمية4/3/1إستراتيجية 

 تطبيق االنظمة المحوسبة الخاصة باالدارة الجامعية :4/3االستراتيجي الهدف 
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 : حوسبة أنظمة الجامعة االدارية والمالية واالكاديمية4/3/1إستراتيجية 

 
 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء
 

مهمة  تعزيز الجانب التدريبي لطلبة قسااااام الساااااياحة . 1

المسااتدامة من خالل إنشاااء مختبرات لتخصااص اإلدارة 
تدريب على تطبيق أنظمة  ها ال ياحية بحيث يتم في السااااااا
الحجوزات االلكترونية في الساااااااياحة واألعمال المكتبية 

 للمهن السياحية

إدارة الااااجااااامااااعاااااة  2015-2019
وعمادة معهد الملكة 

ياااااحااااة رانيااااا للساااااااا
 والتراث

مااخااتااباارات مااجااهاازة 
بيااااة  نماااااذ  تاااادري ب

 وأجهزة حاسوب

يتم تقديره من قبل 
كة رانياا  معهد المل
للساااااياحة والتراث 
بمقترح مشاااااااروع 

ألااف  85قااياامااتااااه 

 دينار

تم تقديم مقترح إلنشاااء 
المختبر بماا يتالءم مع 
خطة تخصاص اإلدارة 
الساااااااياااااحيااااة التي تم 

 إقرارها .

 

 وثائق الجامعة لجميع السنوات الماضية: أرشفة 4/3/2إستراتيجية 

 تطبيق االنظمة المحوسبة الخاصة باالدارة الجامعية :4/3الهدف االستراتيجي 

 
 

 : أرشفة وثائق الجامعة لجميع السنوات الماضية4/3/2إستراتيجية 
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 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء
 

. مهمااااة  القيااااام بجمع بيااااانااااات الطلبااااة الخريجين 1

ومعلومات االتصااال بهم لمتابعة أداءهم في سااوق العمل 
ساعد في تحسين الخطط الجامعية بما يتوافق مع  مما سي
 متطلباته. ويتم وضعها في برنامج خاص لهذا الغرض.

عااامااااادة الاااماااعاااهااااد  2015-2019
 األقسامورؤساء 

ضاااامن اإلمكانيات   
التاحة في الموازنة 

 السنوية

تم البادء بعمال برناامج 
كترونيااااة  ل لفااااات ا وم
 لمعلومات الخريجين

 

 البيئة الجامعية الطالبية :5الغاية االستراتيجية 

 

 : ترسيخ املمارسات الدميقراطية للطلبة وصقل شخصيتهم5/1اهلدف االسرتاتيجي 

 

 ندوات وحماضرات لتوعية الطلبة: عقد 5/1/1إسرتاتيجية 

 : ترسيخ املمارسات الدميقراطية للطلبة وصقل شخصيتهم5/1اهلدف االسرتاتيجي 

 
 

 : عقد ندوات وحماضرات لتوعية الطلبة5/1/1إسرتاتيجية 
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 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء

 

 مهمة  .1

لقاء في بداية كل عام دراساااااااي لعميد المعهد مع  
 الطلبة الجدد

يوم في باااداياااة كااال  
 عام دراسي

اللقااااءات الفعلياااة      
 التي تمت

  

لقاء رئيس القساام واعضاااء الهيئة التدريسااية في القساام  
 مع الطلبة الجدد

في باادايااة كاال عااام  
 دراسي

اللقااااءات الفعلياااة      
 التي تمت

  

باادايااة كاال فصااااااااال  لقاء المرشد األكاديمي مع الطلبة 
 دراسي

اللقااااءات الفعلياااة    
 التي تمت

 

  

 : تأهيل القيادات الطالبية وتعليمهم الصول املمارسات الدميوقراطية5/1/2إسرتاتيجية 

 وصقل شخصيتهم: ترسيخ املمارسات الدميقراطية للطلبة 5/1اهلدف االسرتاتيجي 

 
 

 : تأهيل القيادات الطالبية وتعليمهم الصول املمارسات الدميوقراطية5/1/2إسرتاتيجية 
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 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء

 

ية 1 ية الطالب بة في األند نادي . مهمة  اشاااااااراك الطل (

 السياحة والتراث(
مساعد عميد المعهد   2015-2019 

لشاااااااااؤون الااطاالاابااااة 
وممثاااال المعهااااد في 
 عمادة شؤون الطلبة 

مشاااااااااركااة طلبااة    
المعهااد والرحالت 
السااااااايااااحياااة التي 

 تمت

  

مساعد عميد المعهد   2019-2015  إشراك الطلبة في مبادرة شباب كلنا األردن 
لشاااااااااؤون الااطاالاابااااة 
وممثاااال المعهااااد في 

 دة شؤون الطلبة عما

مشاااااااااركااة طلبااة    
 المعهد

  

مشاركة الطلبة في االنتخابات الطالبية مثل اتحاد الطلبة 
 وممثل المعهج

ية   عمادة شؤون الطلبة 2015-2019  بات الفعل االنتخا
 التي تمت

 

 

 تطوير عملية تشكيل اجملالس واالندية واهليئات الطالبية  :5/2اهلدف االسرتاتيجي 

 

 : تعديل التعليمات واالنظمة املتعلقة باجملالس واالندية واهليئات الطالبية5/2/1إسرتاتيجية 
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 تطوير عملية تشكيل اجملالس واالندية واهليئات الطالبية  :5/2اهلدف االسرتاتيجي 

 

 : تعديل التعليمات واالنظمة املتعلقة باجملالس واالندية واهليئات الطالبية5/2/1إسرتاتيجية 

 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء
 

           . مهمة  1

 

 : إشراك القيادات الطالبية يف تعديل التعليمات املتعلقة باجملالس واالندية واهليئات الطالبية5/2/2إسرتاتيجية 

 تطوير عملية تشكيل اجملالس واالندية واهليئات الطالبية  :5/2االسرتاتيجي اهلدف 

 

 : إشراك القيادات الطالبية يف تعديل التعليمات املتعلقة باجملالس واالندية واهليئات الطالبية5/2/2إسرتاتيجية 

 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 اردني () دينار 

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء
 

           . مهمة  1
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 زيادة األنشطة الطالبية غري املنهجية  :5/3اهلدف االسرتاتيجي 

 

 : التوسع يف االنشطة الثقافية5/3/1إسرتاتيجية 

 

 زيادة األنشطة الطالبية غري املنهجية  :5/3اهلدف االسرتاتيجي 

 
 

 التوسع يف االنشطة الثقافية: 5/3/1إسرتاتيجية 

 

 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء
 

           . مهمة  1

لجناااة النشاااااااااااطاااات  كل فصل دراسي إقامة مسابقات رياضية فصلية 
 الرياضية

المسااااابقات الرياضااااية     
 تمتالتي 
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 : تنويع االنشطة الرياضية5/3/1إسرتاتيجية 

 زيادة األنشطة الطالبية غري املنهجية  :5/3اهلدف االسرتاتيجي 

 
 

 : تنويع االنشطة الرياضية5/3/1إسرتاتيجية 

 
 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء

 

           . مهمة  1

إقامة معارض فنية مثل الفساايفساااء وأشااغال يدوية مثل  
 الفخار

خااااالل الاااافصااااااااااال 
 الدراسي

ماادر مااادة تصاااااااميم 
معاااارض ومتااااحف 
ولجنة المعارض في 

 المتحف

الاااااااماااااااعاااااااارض   دينار 500 
الااااااامااااااارافاااااااقاااااااة 

 للمؤتمرات

  

 

 : زيادة االنشطة الفنية 5/3/1إسرتاتيجية 
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 زيادة األنشطة الطالبية غري املنهجية  :5/3االسرتاتيجي اهلدف 

 
 

 : زيادة االنشطة الفنية 5/3/1إسرتاتيجية 

 
 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء

 

والورش . مهمة  إشااااراك الطلبة في تنظيم المؤتمرات 1

 التي يعقدها  المعهد
أقساااااااااااام الاامااعااهااااد    

 المختلفة
ورشااااة المحافظة   1000

والااتااوثاايااق وإدارة 
 المواقع التراثية

  

ماادرس مااادة تنظيم     إشراك الطلبة في تنظيم المعارض السياحية 
 المعارض

قع    1000 موا ل معرض ا
السااااااااياااااحيااااة في 
األردن ومعااارض 
عاااالااااى هاااااماااااش 

 المؤتمرات

  

في الرحالت السياحية التي ينظمها المعهد إشراك الطلبة 
 وعمادة شؤون الطلبة

 عمادة شؤون الطلبة  
 ألندية الطالبية

رحااااااالاااااااة إلاااااااى  2000
المغطس، رحلااااة 
إلاااااى الاااااماااااواقاااااع 
 السياحية المختلفة

 

 

 تنمية عالقة الطلبة إجيابيًا مع أعضاء اهليئتني التدريسية واإلدارية  :5/4اهلدف االسرتاتيجي 
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 : عقد لقاءات دورية بني الطلبة وأعضاء اهليئة التدريسية 5/4/1إسرتاتيجية 

 تنمية عالقة الطلبة إجيابيًا مع أعضاء اهليئتني التدريسية واإلدارية  :5/4اهلدف االسرتاتيجي 

 
 

 : عقد لقاءات دورية بني الطلبة وأعضاء اهليئة التدريسية 5/4/1إسرتاتيجية 

 
 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء

 

           . مهمة  1

االجااااتااااماااااعااااات     العميد  بداية كل فصل  لقاء العميد مع الطلبة 
 الدورية التي تمت

  

الهيئااة التاادريسااااااايااة  فصلبداية كل  لقاء رؤساء االقسام والهيئة التدريسية مع الطلبة
ورؤسااء األقساام في 

 المعهد

االجااااتااااماااااعااااات   
 الدورية التي تمت

 

 

 : عقد لقاءات دورية بني الطلبة وأعضاء اهليئة االدارية 5/4/2إسرتاتيجية 
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 تنمية عالقة الطلبة إجيابيًا مع أعضاء اهليئتني التدريسية واإلدارية  :5/4اهلدف االسرتاتيجي 

 
 

 : عقد لقاءات دورية بني الطلبة وأعضاء اهليئة االدارية 5/4/2إسرتاتيجية 

 
 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء

 

يعقد المعهد دورات متخصاااااااصااااااااة في مهمة   .1

مجال  تطوير أداء الطلبة األكاديمي وخاصااة في

 اللغات

 

عمادة المعهد، قسااام   شهور 4 
الساااااااياااااحااااة، كليااااة 

 االداب

أجهزة تسااااااااجياااال،  
كتب، تجهيز قاعات 

 خاصة

تاام تاااادريااااب طاالاابااااة   6000 
سياحي على  اإلرشاد ال
لغااااات االسااااااااباااااني  ل ا
 6والااااافااااارنسااااااااااااي )

 مستويات(

يعقد المعهد دورات متخصاااااااصااااااااة في مجال الترميم  
 والصيانة

عمادة المعهد، قسااام   شهور 6 
لاااااامااااااحااااااافااااااظااااااة، ا

الاامااتااخصااااااااص فااي 
مجاااال الصااااااايااااناااة 

 والترميم

مواد صااااايانة، قطع  
 أثرية

تم تدريب طلبة قساااااام   5000 
المحااافظااة على اآلثااار 
على أعمال الصااااااايانة 
والمتاااااحف في دائرة 

 اآلثار العامة
يعقد المعهد دورات متخصااااااصااااااة في في مجال اإلدارة 

 السياحية وخاصة في مجال الحجوزات والفنادق
دائرة اآلثار العامة ،  شهور 6

قسااااااام الساااااااياااااحااااة 
مة، مركز  تدا المسااااااا
الااااااااااادراسااااااااااااااااااات 

 واالستشارات

برامج حاااساااااااوبيااة، 
 تجهيز قاعات

بة على  10000 تم تدريب الطل
هااااااااااذه الاااااااااادورات 
وباااالتعااااون مع مركز 

 الدراسات
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 : تفعيل دور الطلبة يف اجملالس االكادميية واالدارية 5/4/3إسرتاتيجية 

 تنمية عالقة الطلبة إجيابيًا مع أعضاء اهليئتني التدريسية واإلدارية  :5/4اهلدف االسرتاتيجي 

 
 

 : تفعيل دور الطلبة يف اجملالس االكادميية واالدارية 5/4/3إسرتاتيجية 

 
 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء

 

           . مهمة  1

عقد لقاءات دورية في بداية ونهاية كل فصاااال دراسااااي  
 مع طلبة المعهد

لمدة يوم بداية ونهاية 
 الفصل الدراسي

 عمادة المعهد 
 األقسام المختلفة

 عمادة شؤون الطلبة

 قاعة خاصة 
 ضيافة للطلبة

تم القيااام بااالعااديااد من  1000 
لقاااءات مع الطلبااة في 

 هذا المجال
مجموعااااة من الرحالت العلميااااة والترفيهيااااة عقااااد 

والترويجيااة إلى مواقع  في االردن للطلبااة وأعضااااااااااء 
 الهيئة التدريسية

رحالت في كاااال  5

 فصل دراسي
 عمادة المعهد

 األقسام المختلقة
 دائرة الخدمات

 باصات نقل
 وجبات خفيفه

تاام الااقاايااااام باارحااالت  2500
ماااااياااااداناااااياااااة اثااااانااااااء 
المؤتمرات ويشااار الى 

 الفكرةانجاح 

 



116 

 

 حتسني التفاعل بني طلبة اجلامعة واجملتمع  :5/5اهلدف االسرتاتيجي 

 

 : إشراك الطلبة يف نشاطات اجملتمع االكادميية واخلدمية 5/5/1إسرتاتيجية 

 حتسني التفاعل بني طلبة اجلامعة واجملتمع  :5/5اهلدف االسرتاتيجي 

 
 

 : إشراك الطلبة يف نشاطات اجملتمع االكادميية واخلدمية 5/5/1إسرتاتيجية 

 
 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء
 

           . مهمة  1

لمناطق اقيام الطلبة بزيارات ميدانية للمواقع االثرية في  

 المجاورة والتقاء اسحاب القرار فيها
 عمادة المعهد مرتين في كل فصل

 االقسام المختلفة
 عمادة شؤون الطلبة
 دائرة اآلثار العامة

 دائرة الخدمات

 باصات نقل 

مخططااات للمناااطق 
 المجاورة

 وجبات خفيفة

قاااام المعهاااد من خالل   4000

برنامج مستكشفون بال 
عديد من هذه  بال حدود 

 األنشطة 
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دعوة ابناء المجتمع المحلي للقاءات مع اعضااااااااء الهيئة 
 التدريسية

 عمادة المعهد مرة في كل فصل
 االقسام المختلفة

 عمادة شؤون الطلبة

 قاعات خاصة
 وجبات خفيفة

 كتب

قام المعهد بأمثلة على  3000
اثناء اليوم هذا النشااااط 

 العلمي الخاص بالمعهد
 

 

 : زيادة دور الطلبة يف مؤسسات اجملتمع احمللي5/5/2إسرتاتيجية 

 حتسني التفاعل بني طلبة اجلامعة واجملتمع  :5/5اهلدف االسرتاتيجي 

 
 

 : زيادة دور الطلبة يف مؤسسات اجملتمع احمللي5/5/2إسرتاتيجية 

 
 

 الموارد الالزمة   المسؤول الزمنياالطار  Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء
 

           . مهمة  1

قيااام الطلبااة باااالشاااااااتراك على الحفريااات في المناااطق  
 المجاورة

 عمادة المعهد مرة كل سنة 
 األقسام المختلفة

 دائرة اآلثار العامة

 باصات 
 أدوات حفر
 مخططات
 خفيفةوجبات 

قااااام المعهااااد باااااجراء   7000
بعض الحفريااااات في 
المناطق المجاورة مثل 
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حااافاااريااااة الاااباااتاااراوي 
 وحفرية جنينه 

قيااام الطلبااة بزيااارات مياادانيااة للماادارس للتعريف باادور 
 المعهد في هذا المجال

 عمادة المعهد زيارة كل فصل
 األقسام المختلفة

 دائرة اآلثار العامة

 باصات
 لوحات تعريفية

ناء  1000 بة اث قام بعض الطل
ني  مياااادا ل لتاااادريااااب ا ا
بزيارات الى المدارس 
في أنشااااااطة مشااااااابهة 

 وأبدت نجاحها
 

 : تشجيع الطلبة على تنفيذ مشاريع تساعد يف حل مشكالت اجملتمع احمللي 5/5/3إسرتاتيجية 

 حتسني التفاعل بني طلبة اجلامعة واجملتمع  :5/5اهلدف االسرتاتيجي 

 
 

 : تشجيع الطلبة على تنفيذ مشاريع تساعد يف حل مشكالت اجملتمع احمللي 5/5/3إسرتاتيجية 

 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء

 

           . مهمة  1
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لتحساااااااين الواقع قيام الطلبة بعمل دراسااااااااات ميدانية  
 السياحي في المنطقة

 عمادة المعهد شهور 5
 األقسام المختلفة
 وزارة السياحة
 دائرة الخدمات

 باصات
 بروشورات سياحية

 

قاااام بعض الطلباااة في  3000
ماااادة النااادوة باااإجراء 
بعض الاااادراساااااااااااات 

 المشابهة

 

 رعاية الطلبة الوافدين وتوفري البيئة اجلاذبة هلم :5/6اهلدف االسرتاتيجي 

 : توفري اجلمعيات واهليئات اخلاصة بالطلبة الوافدين 5/6/1إسرتاتيجية 

 رعاية الطلبة الوافدين وتوفري البيئة اجلاذبة هلم :5/6اهلدف االسرتاتيجي  

 
 

 : توفري اجلمعيات واهليئات اخلاصة بالطلبة الوافدين 5/6/1إسرتاتيجية 

 
 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء
 

           . مهمة  1

 عمادة المعهد يوم واحد في الفصل عمل يوم وطني لكل الطلبة الوافدين 
 األقسام المختلفة

 قاعات
 طاوالت

2000   
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 بعض المواد الغذائية عمادة شؤون الطلبة

 : إدخال الطلبة الوافدين ضمن النشاطات الطالبية االخرى5/6/2إسرتاتيجية 

 رعاية الطلبة الوافدين وتوفري البيئة اجلاذبة هلم :5/6اهلدف االسرتاتيجي 

 

 الطلبة الوافدين ضمن النشاطات الطالبية االخرى: إدخال 5/6/2إسرتاتيجية 

 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء
 

           . مهمة  1
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 : عقد لقاءات مشرتكة بني الطلبة االردنيني والوافدين5/6/3إسرتاتيجية 

 رعاية الطلبة الوافدين وتوفري البيئة اجلاذبة هلم :5/6االسرتاتيجي اهلدف 

 

 : عقد لقاءات مشرتكة بني الطلبة االردنيني والوافدين5/6/3إسرتاتيجية 

 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء
 

           . مهمة  1
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 : توفري اخلدمات اجلاذبة للطلبة الوافدين5/6/4إسرتاتيجية 

 رعاية الطلبة الوافدين وتوفري البيئة اجلاذبة هلم :5/6اهلدف االسرتاتيجي 

 

 : توفري اخلدمات اجلاذبة للطلبة الوافدين5/6/4إسرتاتيجية 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء
 

           . مهمة  1
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 التمويل واالستثمار الجامعي :6الغاية االستراتيجية 

 إجياد مصادر متويل وأوجه إستثمارإضافية :6/1اهلدف االسرتاتيجي 

 واهلندسية والتقنية وتكنولوجيا املعلومات : االستثمار يف جماالت اخلدمات الطبية6/1/1إسرتاتيجية 

 : االستثمار يف جماالت اخلدمات الطبية واهلندسية والتقنية وتكنولوجيا املعلومات6/1/1إسرتاتيجية 

 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء

 

           . مهمة  1

دعم السياحة العالجية في المناطق السياحية في األردن  
 والتنسيق مع الجهات الطبية والسياحية

قسااااااام الساااااااياااااحااااة  2015-2020
 المستدامة

      

التنسااااااايق مع المجتمعااات المحليااة وتوجيههااا للمنتجااات 
 السياحية والتراثية المطلوبه من قبل السياح

حااااة قسااااااام السااااااايااااا 2015-2020
 المستدامة
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 : استثمار أموال صناديق االستثمار واالدخار6/1/2إسرتاتيجية 

 إجياد مصادر متويل وأوجه إستثمارإضافية :6/1اهلدف االسرتاتيجي 

 : استثمار أموال صناديق االستثمار واالدخار6/1/2إسرتاتيجية 

 
 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء
 

           . مهمة  1

معرض تراثي عن مدينة الزرقاء سواء داخ الجامعة أو  
 خارجها للسياح

 الجامعة الهاشمية 2015-2020 
 قسم السياحة 

قسااااااام ادارة الموارد 
 التراثية

األبااحاااااث الااعاالااماايااااة  200000   
الجاااارياااة والحفرياااات 
 عن الموقع

اساااااتمالك دائرة اآلثار 
 للموقع

 الجامعة الهاشمية 2020-2015 عمل منطقة غريسا األثرية كمنتج سياحي
 قسم السياحة 

 دائرة اآلثار العامة
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 : إنشاء مراكز متيز خدمية بهدف زيادة االيرادات6/1/3إسرتاتيجية 

 إجياد مصادر متويل وأوجه إستثمارإضافية :6/1اهلدف االسرتاتيجي 

 

 : إنشاء مراكز متيز خدمية بهدف زيادة االيرادات6/1/3إسرتاتيجية 

 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء
 

           . مهمة  1

بة والمجتمع المحلي إنشاااااااااء مركز   كميوتر لتعليم الطل
لتقنيات الحجوزات السااااياحية والدورات المتخصااااصااااة 

 )جاليليو والحجوزات السياحية(

 الجامعة الهاشمية 2015-2020
قسااااااام الساااااااياااااحااااة 

 المستدامة

اعضااااااااااااء هااايااائااااة 
 التدريس

وجااااااود بااااااعااااااض 
 البرمجيات

وجود بعض البرامج  100000
 المذكورة

مشااركة هيئة التدريس 
الاااااعااااادياااااد ماااان فاااااي 

 الدراسات المذكورة
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 : عقد االتفاقيات مع الشركات العاملية لتقديم اخلدمات التقنية والعلمية6/1/4إسرتاتيجية 

 

 إجياد مصادر متويل وأوجه إستثمارإضافية :6/1اهلدف االسرتاتيجي 

 
 

 والعلمية: عقد االتفاقيات مع الشركات العاملية لتقديم اخلدمات التقنية 6/1/4إسرتاتيجية 

 

 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء
 

           . مهمة  1

عقد اتفاقية مع الشاااركات الساااياحية لتأهيل موظفيها من  
 خالل الدورات التي تعقدها الجامعة

 الجامعة الهاشمية 2015-2020
 مركز الدراسات

 قسم السياحة

 مختبرات
اجاااهااازة ج باااراماااج 
مااااتااااخصااااااااصاااااااااااة 
بااااااالااااااحااااااجااااااوزات 

 السياحية

وجااااااود األجااااااهاااااازة  50000
 والمختبرات
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 : تطوير آليات وتشريعات مركز الدراسات واالستشارات وخدمة اجملتمع6/1/5إسرتاتيجية 

 

 إجياد مصادر متويل وأوجه إستثمارإضافية :6/1اهلدف االسرتاتيجي 

 
 

 : تطوير آليات وتشريعات مركز الدراسات واالستشارات وخدمة اجملتمع6/1/5إسرتاتيجية 

 

 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء
 

           . مهمة  1

لعمل التنسااااايق مع مركز الدراساااااات واالساااااتشاااااارات  
 دورات متخصصة في مجال السياحة والتوثيق األثري

 الجامعة الهاشمية 2015-2020
 مركز الدراسات

األقساااام المختلفة في 
 المعهد

 المختبرات
اعضااااااااااااء هااايااائااااة 

 التدريس

 اعضاء هيئة التدريس  
الاااااامااااااؤهااااااالت فااااااي 

 المجاالت المذكورة
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 إجياد آليات لزيادة املوارد املالية للجامعة :6/2اهلدف االسرتاتيجي 

 

 : حتسني آليات دعم اجلامعة من الطلبة واجملتمع احمللي6/2/1إسرتاتيجية 

 إجياد آليات لزيادة املوارد املالية للجامعة :6/2اهلدف االسرتاتيجي 

 
 

 : حتسني آليات دعم اجلامعة من الطلبة واجملتمع احمللي6/2/1إسرتاتيجية 

 
 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء
 

           . مهمة  1

تشجيع الطلبة والمجتمع المحلي على صناعة المنتجات  
 السياحية والتراثية

 الجامعة الهاشمية 2015-2020
 وزارة السياحة

 األقسام

 الطلبة المؤهلين
 المجتمع المحلي

مشاااااااااركااة الطلبااة مع  20000
المجتمع المحلي في 
إبراز المعالم السااياحية 
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لالاماناطاقااااة مان خاالل 
 المؤتمرات والندوات

 

 : حتسني آليات دعم اجلامعة من اجلهات االقليمية والدولية6/2/2إسرتاتيجية 

 إجياد آليات لزيادة املوارد املالية للجامعة :6/2اهلدف االسرتاتيجي 

 
 

 : حتسني آليات دعم اجلامعة من اجلهات االقليمية والدولية6/2/2إسرتاتيجية 

 
 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء
 

           . مهمة  1

 األقسام األكاديمية 2020-2015 التقدم للمشاريع الدولية والعالمية 
أعضااااااااااااء هااايااائااااة 

 التدريس

يئااااة  ه ل أعضااااااااااااء ا
 التدريسية

حصاااااااول المعهد على   
 FP7منحة مشروع 

حصااااااااااول الاااهااايااائااااة 
ية على منح  التدريسااااااا

 األلمانية DFGمؤسسة 
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 زيادة الدعم احلكومي املقدم للجامعة :6/3اهلدف االسرتاتيجي 

 : حتصيل الدعم احلكومي عن السنوات السابقة6/3/1ية إسرتاتيج

 زيادة الدعم احلكومي املقدم للجامعة :6/3اهلدف االسرتاتيجي 

 

 : حتصيل الدعم احلكومي عن السنوات السابقة6/3/1إسرتاتيجية 

 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء
 

           . مهمة  1
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 : إجياد آليات لزيادة الدعم احلكومي للجامعة6/3/2إسرتاتيجية 

 زيادة الدعم احلكومي املقدم للجامعة :6/3اهلدف االسرتاتيجي 

 

 : إجياد آليات لزيادة الدعم احلكومي للجامعة6/3/2إسرتاتيجية 

 

 الموارد الالزمة   المسؤول الزمني االطار Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء
 

           . مهمة  1

 

 العالمية :7الغاية االستراتيجية 

 إنشاء مكتب متخصص لمتابعة امور التصنيفات العالمية :7/1الهدف االستراتيجي 

 : وضع التعلميات الخاصة بإنشاء مكتب للعالمية 7/1/1إستراتيجية 

 إنشاء مكتب متخصص لمتابعة امور التصنيفات العالمية :7/1الهدف االستراتيجي 
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 : وضع التعلميات الخاصة بإنشاء مكتب للعالمية 7/1/1إستراتيجية 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء

 

           . مهمة  1

 

 : ربط المكتب بأعلى سلطة إدارية إلعطاء عمل المكتب أولوية في االمور المالية واالدارية 7/1/2إستراتيجية 

 إنشاء مكتب متخصص لمتابعة امور التصنيفات العالمية :7/1الهدف االستراتيجي 
 

 : ربط المكتب بأعلى سلطة إدارية إلعطاء عمل المكتب أولوية في االمور المالية واالدارية 7/1/2إستراتيجية 
 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء
 

           . مهمة  1

 

 : تحديث البيانات المتعلقة بالجامعة والمطلوبة الغراض التصنيف العالمي 7/1/3إستراتيجية 
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 إنشاء مكتب متخصص لمتابعة امور التصنيفات العالمية :7/1الهدف االستراتيجي 

 
 

 : تحديث البيانات المتعلقة بالجامعة والمطلوبة الغراض التصنيف العالمي 7/1/3إستراتيجية 

 
 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء

 

           . مهمة  1

 

 المؤتمرات العالمية المتعلقة بالتصنيف العالمي: االشتراك في 7/1/4إستراتيجية 

 إنشاء مكتب متخصص لمتابعة امور التصنيفات العالمية :7/1الهدف االستراتيجي 

 
 

 : االشتراك في المؤتمرات العالمية المتعلقة بالتصنيف العالمي7/1/4إستراتيجية 

 
 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء
 



134 

 

 عمادة المعهد  2019-2015  . مهمة  عمل مؤتمر خاص بتخصصات المعهد1
 األقسام المختلفة

عقد مؤتمر مشااااااروع   المالية المالية 
FP7 

 عمادة المعهد  2019-2015  ورش عمل اقليمية 
 األقسام المختلفة

مشاااركة أعضاااء هيئة  المالية المالية 
 التدريس في ندوات 

 2019-2015  ورش عمل محلية
 
 عمادة المعهد 

 األقسام المختلفة
عقد ورش عمل محلية  المالية المالية 

 واقليمية

 

 : تزويد المسؤولين في الجامعة بالتغذية الراجعة عن نتائج التصنيفات العالمية وتقديم االقتراحات 7/1/5إستراتيجية 

 إنشاء مكتب متخصص لمتابعة امور التصنيفات العالمية :7/1الهدف االستراتيجي 

 
 

 : تزويد المسؤولين في الجامعة بالتغذية الراجعة عن نتائج التصنيفات العالمية وتقديم االقتراحات 7/1/5إستراتيجية 

 
 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 دينار اردني () 

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء

 

           . مهمة  1
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 ترسيخ ثقافة العالمية للعاملين في الجامعة :7/2الهدف االستراتيجي 

 

 : تطوير منظومة العمل االكاديمي7/2/1إستراتيجية 

 ترسيخ ثقافة العالمية للعاملين في الجامعة :7/2الهدف االستراتيجي 

 
 

 : تطوير منظومة العمل االكاديمي7/2/1إستراتيجية 

 
 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء
 

. مهمة  دورات تدريب ألعضاااااااااء هيئة التدريس في 1

 مجاالت حديثة
 2015-2019 

 

 عمادة المعهد 

 المختلفةاألقسام 
مشاركة أعضاء هيئة   المالية المالية

 التدريس في التدريب

 2019-2015  تطوير الخطط الدراسية 
 
 عمادة المعهد 

 األقسام المختلفة
تعديل خطط أقسااااااااام   المالية المالية

 المعهد

 2019-2015  استحداث برامج دراسات عليا
 
 عمادة المعهد 

 األقسام المختلفة
اساااااااتحااااداث برنااااامج  المالية المالية

ماجساااتير في الساااياحة 
 واآلثار

 

 : تطوير منظومة الوحدات االدارية7/2/2إستراتيجية 
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 ترسيخ ثقافة العالمية للعاملين في الجامعة :7/2الهدف االستراتيجي 

 
 

 : تطوير منظومة الوحدات االدارية7/2/2إستراتيجية 

 
 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء

 

     . مهمة  1
   

 2019-2015  تدريب وتأهيل اإلداريين 
 
 عمادة المعهد 

 األقسام المختلفة
دورات تااااااأهااااااياااااال   مالية مالية

 موظفين

 2019-2015  تحسين أداء اإلداريين
 
 عمادة المعهد 

 األقسام المختلفة
 دورات تأهيل مالية مالية
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 : عقد ورش العمل للعاملين في الجامعة7/2/3إستراتيجية 

 ترسيخ ثقافة العالمية للعاملين في الجامعة :7/2الهدف االستراتيجي 

 : عقد ورش العمل للعاملين في الجامعة7/2/3إستراتيجية 

 
 

 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء
 

           . مهمة  1

 

 : العمل مع المسؤولين وأعضاء هيئة التدريس لتلبية متطلبات التصنيف العالمي7/2/4إستراتيجية 

 

 ترسيخ ثقافة العالمية للعاملين في الجامعة :7/2الهدف االستراتيجي 

 
 

 المسؤولين وأعضاء هيئة التدريس لتلبية متطلبات التصنيف العالمي: العمل مع 7/2/4إستراتيجية 
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 الموارد الالزمة   المسؤول االطار الزمني Tasks (Actions)المهام 
 ) دينار اردني (

 الموازنة
 )المخصص(

 مؤشرات االداء
 

           . مهمة  1

زيادة توعية أعضاء الهيئة التدريسية فيما يتعلق بأسس  
التصاااانيف العالمي ومتطلباتها من حيث األعمال البحثية 
وغيرها مع متابعتهم لتزويد عمادة المعهد بما يتعلق من 
تحديث للمعلومات حول المشااااااريع واألبحاث الخاصاااااة 

 بهم.

 عمادة المعهد 2015-2016 
 رؤساء األقسام

ضااااااامن ماا تقوم باه 
الجاااامعاااة من تعميم 
 وإجراءات رسمية

ضااااااامن إمكانيات 
ة المصااااانفة الجامع
 لذلك

تم تعميم عاااادة كتااااب 
رسمية حول التصنيف 
العاالمي للجاامعاات مع 
طلب بيانات أعضااااااااء 

 هيئة التدريس
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 مرفق )3(: التقارير السنوية الخاصة بإنجازات الكلية

 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 إعداد
 الدكتور فادي بلعاوي  الكلية:عميد 

 2017شباط 
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 تقديم

جزء من طموحات وتطلعات كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث، في تعزيز  هذا التقرير يمثل
التعليم األكاديمي وتطويره وتطمح الكلية إلى تحقيق المزيد من اإلنجازات والمشاريع 

 المستقبلية، إن سمح الوقت الزماني والحيز المكاني لذلك.

 الي، وتشكيل المستقبل.كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث فهم للماضي، معاصرة الح

 الدكتور فادي بلعاوي 

 عميـــــــــــد الكليـــــــــــــة   

جالسها. الكلية وم كوادر من ثالثة اجزاء رئيسة. الجزء االول تقدمة نبذة مختصرة عنيتكون هذا التقرير 
. والجزء 2017/ 2016الجزء الثاني من هذا التقرير هو انجازات الكلية خالل الفصل الدراسي االول 

 .2017/ 2016الثاني االخير هو المشاريع والنشاطات المنوي إنجازها خالل الفصل الدراسي 

 :هذا التقريرتفاصيل محتوى  يوفيما يل 
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 المحتويات
   المحور االول : مجالس الكلية ولجانها  

 4            أعضاء مجلس الكلية 

   5      اللجان الداخلية في الكلية 

         أعضاء مجالس األقسام  

o 6  2016/2017للعام الجامعي  مجلس قسم السياحة المستدامة 

o  7  2016/2017المحافظة على اآلثار للعام الجامعي مجلس قسم 

  8 2016/2017إدارة الموارد التراثية للعام الجامعي مجلس قسم 

  2016/2017صل األول المحور الثاني :انجازات الكلية خالل الف

 9 . الخطط  الدراسية ومعايير هيئة االعتماد 

  شؤون أعضاء الهيئة التدريسية  

o   10     الكادر البشري 

o 10   الترقيات االكاديمية 

o  10   المشاريع البحثية 

o 11 .  االتفاقيات الدولية 

o  12   الهيئة التدريسية وانجازات اعضاءنشاطات 

o 15  مشاركة هيئة التدريس في المؤتمرات 

o 16  االبحاث االنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس في الكلية 

 :المحور الثالث  

 شؤون طلبة الكلية     

o  20   اعداد الطلبة في الكلية 
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o 21  فعاليات ونشاطات الكلية 

o 22  الكلية الطلبة في فعاليات ونشاطات 

  26 إنجازها المشاريع والنشاطات المنوي 

   المالحق  

o  ( 1ملحق رقم ) 30  تخصص "آثار الحضارات العربية القديمة"خطة الماجستير 

o  ( 2ملحق رقم ) إدارة وتطوير المواقع  في الكلية المشتركماجستير الخطة برنامج"

 السياحية والتراثية

33 

o  ( 3ملحق رقم )40 صص "اإلدارة السياحية"لتخ الجديدة الخطة الدراسية 

o  ( 4ملحق رقم )48 البروشور الخاص بالكلية 

o ( 5ملحق رقم ) 49 مقترح إنشاء متحف الجامعة الهاشمية التعليمي األثري 

o ( 6ملحق رقم )51 الوصف الوظيفي للمتحف 

o ( تقرير حول أجهزة ومختبرات الكلية  7ملحق رقم ) 52 

o ( مقترح مسابقة تصوير فوتوغرافي للطلبة8ملحق رقم ) 57 

o ( مقترح مسابقة التراث الحضاري والعمراني9ملحق رقم )  60 في االردن 

o ( الدليل األكاديمي للكلية10ملحق رقم ) 63 

o ( المحتوى التدريسي لمادة علم11ملحق رقم ) 84 آثار وسياحة 

o ( المحتوى التدريسي لمادة التراث الثقافي في األردن12ملحق رقم ) 86 

o ( التقرير النهائي للمشروع المدعوم من االتحاد األوروبي 13ملحق رقم )FP7 88 

o ( اتفاقية تعاون مع دائرة اآلثار العامة حول برنامج الدبلوم التدريبي14ملحق رقم ) 111 

o ( 15ملحق رقم )ملخص إنجازات الكلية باللغة اإلنجليزية  

o ( ملخص إنجازات الكلية باللغة الفرنسية16ملحق رقم )  
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 :ولجانها مجالس الكلية
 على النحو التالي:2016/2017 الجامعيللعام  كلية الملكة رانيا للسياحة والتراثمجلس  تم تشكيل

 

 .الدكتور فادي بلعاوي /عميد الكلية/ رئيسًا 

 األستاذ الدكتور سلطان المعاني/ ممثل قسم السياحة المستدامة 

 .األستاذ الدكتور محمد وهيب/ ممثل قسم إدارة الموارد التراثية 

 .األستاذ الدكتور نايف حداد/ ممثل قسم المحافظة على اآلثار 

 .الدكتور مهدي الزعبي/ نائب عميد الكلية 

 الدكتورة فردوس العجلوني/ مساعد عميد الكلية. 

 .الدكتورة فردوس العجلوني/ رئيس قسم السياحة المستدامة 

 .الدكتور فادي بلعاوي/ رئيس قسم المحافظة على اآلثار 

 الدكتور مهدي الزعبي/ رئيس قسم إدارة الموارد التراثية 

 .الدكتور منذر جمحاوي، مدير عام دائرة اآلثار العامة/ ممثل المجتمع المحلي 

 ر عام متحف األردن/ ممثل المجتمع المحلي.المهندس إيهاب عمارين، مدي 

 السيد حلمي الخوالده، أمين سر المجلس 
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 على النحو التالي: 2016/2017تم تشكيل اللجان الداخلية في الكلية للعام الجامعي 
 

 لجنة الخطة الدراسية   البحث العلميلجنة   

 مقرراً  د. نايف حداد مقرراً  أ.د. سلطان المعاني

 وهيب محمدد. أ.

اء
ض
ع
أ

 

 رئيس قسم السياحة المستدامة

اء
ض
ع
أ

 

 رئيس قسم المحافظة على اآلثار نايف حدادد. 

 رئيس قسم إدارة الموارد التراثية د. حسين القدرة

 البت في قضايا الطلبةلجنة  لجنة الدراسات العليا 

 مقرراً  نائب العميد مقرراً  نائب العميد

 العميدمساعد  . فادي بلعاويد

 بالل خريساتد. 

اء
ض
ع
أ

 

 رئيس قسم السياحة المستدامة

اء
ض
ع
أ

 

 رئيس قسم المحافظة على اآلثار فردوس العجلونيد. 

 واالمتحانات لجنة الجداول الدراسية  لجنة الموازنة والمالية

 مقرراً  د. حسين القدرة مقرراً  عميد الكلية

 نائب العميد

اء
ض
ع
أ

 

 المستدامةرئيس قسم السياحة 

اء
ض
ع
أ

 

 رئيس قسم المحافظة على اآلثار مساعد العميد

 رئيس قسم إدارة الموارد التراثية د. بالل خريسات

 لجنة الرحالت اللجنة الرياضية 

 مقرراً  رمزي الروساند.  مقرراً  د. مالك بدر

 نايف حدادد. 

اء
ض
ع
أ

 

 عبد الرؤوف مياسد. 

اء
ض
ع
أ

 

 رائد الغزاويد.  د. فردوس العجلوني

 د. مالك بدر م. فواز اسحاقات

 لجنة المعارض لجنة المؤتمرات والندوات

 مقرراً  إياد المصريد.  مقرراً  د. فردوس العجلوني

 أ.د. محمد وهيب

اء
ض
ع
أ

 

 رائد الغزاويد. 

اء
ض
ع
أ

 

 م. ديما كريشان د. اياد المصري

 م. أسيل الجعبري د. رائد الغزاوي

 بلعاويد. فادي 

 لجنة الترويج للكلية ودعم المشاريعلجنة المجتمع المحلي 

 مقرراً  د. رائد الغزاوي مقرراً  د. محمد وهيب
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 د. نايف حداد

اء
ض
ع
أ

 

 د. عبد الرؤوف مياس

اء
ض
ع
أ

 
 د. فردوس العجلوني اياد المصريد. 

  رمزي الروساند. 

 االجتماعيةاللجنة  لجنة التجهيزات العلمية والمختبرات

 مقرراً  فادي بلعاويد.  مقرراً  عبد الرؤوف مياسد. 

 د. بالل خريسات

اء
ض
ع
أ

 

 ختام أبو هنيه

اء
ض
ع
أ

 

 حلمي الخوالده م. فواز اسحاقات

 م. نرمين خصاونه م. أسيل الجعبري

 م. ديما كريشان 

 لجنة الخطة االستراتيجية لجنة الموقع االلكتروني

 مقرراً  د. بالل خريسات مقرراً  د. ميرنا مصطفى

 د. عبد الرؤوف مياس
اء
ض
ع
أ

 
 رئيس قسم السياحة المستدامة

اء
ض
ع
أ

 

 رئيس قسم المحافظة على اآلثار م. نرمين خصاونه

 رئيس قسم إدارة الموارد التراثية م. أسيل الجعبري

 

 :مجالس االقسام 
 على النحو التالي : 2016/2017تم تشكيل مجلس قسم السياحة المستدامة للعام الجامعي 

 

 

 االستاذ الدكتور سلطان عبد هللا جروان المعاني                  )رئيس قسم (الدكتورة  فردوس خالد محمد العجلوني  

 

 

 

 الدكتور حسين محمد عايش القدرة                                      اياد رستم ياسين المصريالدكتور 
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 الدكتور رمزي محمود رفاعي الروسان                             ميرنا حسين مصطفى مصطفىة  الدكتور

 

 

 نرمين عبد العزيز عارف خصاونةالمدرس                          ( أمين سر) الدكتور مالك عزيز موسى بدر

 

 

 دون راتب ( ر خالد أحمد محمود دغلس ) إجازة الدكتو

 

 

 

 

 

 

 : على النحو التالي 2016/2017المحافظة على اآلثار للعام الجامعي مجلس قسم تم تشكيل 
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 االستاذ الدكتور نايف عادل يوسف حداد                                          )رئيس قسم (   فادي عبدهللا يوسف بلعاوي الدكتور

  

 

 

 

 

 الدكتور عبد الرؤوف سالم حسين مياس ) أمين سر (                                 بالل رزق مصطفى خريسات الدكتور

  

 

 

 الدكتور يحيى سليمان زايد الشوابكة )تفرغ علمي (                 الدكتور فراس محمد محمود العالونة ) تفرغ علمي (

 

         

 

 

 

 الدكتور محمد محمود الخليلي                  
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 : على النحو التالي 2016/2017إدارة الموارد التراثية للعام الجامعي مجلس قسم تم تشكيل 

 

 

 

 محمد وهيب علي حسيناالستاذ الدكتور          )رئيس قسم (                      الدكتور مهدي عبد الكريم محسن الزعبي    

 

 

 

 

 المدرس ديما محمد صبح كريشان                                          رائد يوسف سيد الغزاويالدكتور             

 

 

 

 الدكتور فادي عبد هللا يوسف بلعاوي )تعيين مشترك(

 

 

 

 

 

 

 

 السيدة نهى احمد عبد الفتاح عطيات ) أمين سر ( 
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 .2017/  2016انجازات الكلية خالل الفصل الدراسي االول 
 أواًل : الخطط  الدراسية ومعايير هيئة االعتماد:

تم اقرار التعديالت المطلوبة على خطة الماجستير في تخصص اثار الحضارات العربية القديمة  -

 (.1االعتماد )مرفق رقم وفقا لمتطلبات هيئة 

تم إعداد خطة برنامج ماجستير جديد في الكلية بعنوان " إدارة وتطوير المواقع السياحية والتراثية"  -

 (.2وتم المخاطبة بشأن استحداث البرنامج وفقًا لألصول )مرفق رقم 

 (.3تم تعديل الخطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية )مرفق رقم  -

 الكلية بتعديل الخطة الدراسية لتخصص إدارة الموارد التراثية.تقوم لجان من  -

 تقوم لجان من الكلية بتعديل الخطة الدراسية لتخصص المحافظة على اآلثار. -

تم تعديل وتطوير المحتوى التدريسي لمادة علم آثار وسياحة، متطلب الجامعة االختياري" الذي  -

 يدرس من قبل الكلية.

يسي لمادة التراث الثقافي في األردن، متطلب الجامعة االختياري الجديد" تم إعداد المحتوى التدر  -

 الذي يدرس من قبل الكلية.

 شؤون التعيين واإليفاد في الكلية:

 تم تعيين مشرف مختبر في قسم المحافظة على اآلثار. -

 وذلك السياحةعضو هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه في تخصص  اإلعالن عن وظيفةتم  -

 ، ولم تنطبق الشروط المطلوبة على كافة المتقدمينمعايير االعتماد قيقلتح

تم اإلعالن عن وظيفة عضو هيئة تدريس في قسم إدارة الموارد التراثية، ولم تنطبق الشروط  -

 المطلوبة على كافة المتقدمين.
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للكلية خطط مستقبلية تهدف الى تطوير العملية األكاديمية وزيادة اإلبداعية وريادة التعليم   -

الجامعي، ولتحقيق هذه الرؤيا تتطلع الكلية إلى إيفاد عدد من المبعوثين في عدة مجاالت نوعية 

 في مجاالت اإلدارة السياحية وإدارة الموارد التراثية وعلم المحافظة على اآلثار.

 :ًا: شؤون أعضاء هيئة التدريسثاني

  :  الكادر البشري 
 الترقيات االكاديمية 

 ترقية الدكتور نايف حداد إلى رتبة أستاذ.تم  -1

 ترقية الدكتور رائد الغزاوي الى رتبة أستاذ مشارك.تم  -2

 تم رفع معاملة تثبيت الدكتور رائد الغزاوي في الخدمة الدائمة في الجامعة. -3

  المشاريع البحثية 

  .في البادية الشمالية الشرقية  GISالعمل جاٍر في مشروع توثيق النقوش باستخدام تقنيات  -

االف نقش. الباحث الرئيسي في المشروع االستاذ الدكتور سلطان  5تم جمع وتوثيق اكثر من 

 المعاني والباحثون المشاركون االستاذ الدكتور مهدي الزعبي والدكتور فادي بلعاوي.

من مشروع البحث العلمي الخاص بتطوير القدرات البحثية العضاء الهيئة تم االنتهاء  -

 NARNIAالتدريسية في قسم علم المحافظة على االثار ضمن مشروع االتحاد االوروبي )  

المشروع اشتمل على مشاركة الزمالء في دورات تدريبية وعقد مؤتمر دولي في حرم  .( 

 ير. ثم تم اعداد التقار الجامعة الهاشمية

 العلمية الخاصة بالمشروع وتقديمها لعمادة البحث العلمي. منسق المشروع: د.فادي بلعاوي.  -

مبوس احدى مشاريع تالدكتورة ميرنا مصطفى عضو ومنسق رئيسي في مجموعة السياحة في  -

 األوروبي:والمدعوم من قبل االتحاد 
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  The Tuning Middle East and North Africa (T-MEDA) project 

مؤلف رئيسي ومحرر في  الكتاب النهائي لمجموعة السياحة في الدكتورة ميرنا مصطفى   -

 بعنوان:  University of Deustoمن قبل  لغات  3المشروع وهو قيد الطباعة ب

 نقاط مرجعية لتصميم وتقديم برامج جامعية في السياحة

rams in TourismReference Points for the Design and Delivery of Degree Prog 
 .حيث تم اعداد تقارير المشروع النهائية

يل الحوريات في وسط البلد )عمان( المرحلة الثانية، والذي ترميم وتأهيل موقع سب مشروع -

يشارك فيه من كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث كل من: الدكتور يحيى الشوابكه، والدكتور 

المرحلة إنشاء متنزه سبيل الحوريات األثري ومن خالله حيث سيتم في هذه محمد الخليلي. 

سيتم تحويل الموقع الى مساحة قائمة على مفهوم المتحف المفتوح، وإلى مكان يتم فيه تنظيم 

الفعاليات الثقافية بمستوى يضاهي ما يتم تنظيمه في المواقع السياحية واألثرية األخرى 

 ي.المجاورة كمسرح األوديون والمدرج الرومان

 االتفاقيات الدولية 

تم توقيع اتفاقية مع دائرة اآلثار العامة بخصوص تدريب موظفي الدائرة من قبل هيئة التدريس  -

 (CHEPP)في الجامعة 

إعداد اتفاقية تعاون مع متحف األردن بهدف إنشاء متحف الجامعة التعليمي األثري. واالتفاقية  -

 قيد التدقيق القانوني لدى متحف االردن.

إعداد اتفاقية تعاون مع دائرة اآلثار العامة تتعلق بإنشاء متحف الجامعة التعليمي األثري.  -

 واالتفاقية قيد التدقيق القانوني لدى  مع دائرة اآلثار العامة.

 اعضاء الهيئة التدريسية   نشاطات وانجازات
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 ضوا في ع في الكلية،يم أستاذ تراث الشرق األدنى القد، تعيين األستاذ الدكتور سلطان المعاني تم

 مجلس أمناء جامعة الحسين بن طالل.

 

  تم تكريم األستاذ الدكتور محمد وهيب من خالل حصوله على دروع تكريمية وشهادات تقدير من

 خمسة عشر مؤسسة حكومية وخاصة.

 
 هيئة التدريس في المؤتمراتأعضاء مشاركة 

  التالية:شارك األستاذ الدكتور محمد وهيب في المؤتمرات 

المؤتمر الدولي الثالث عشر لتاريخ وآثار األردن من خالل القاء محاضرة حول: اكتشاف عين  -

نون ساليم، بتنظيم من دائرة اآلثار العامة بالتعاون مع جامعة األميرة سمية بنت الحسين. 

5/2016. 

، تنظيم ومحيطها البيئيمؤتمر البيئة والرصيفة األول من خالل القاء محاضرة حول المواقع األثرية  -

 .5/2016جمعية نشميات األردن الخيرية 

 2016مؤتمر الموقر تاريخ وحضارة من خالل القاء محاضرة حول اكتشاف قصر الموقر.  -
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  شارك الدكتور فادي بلعاوي، عميد كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث في فعاليات المؤتمر الوطني

 دن بعنوان "السياحية البيئية " ألهميتها بالحفاظ على المصادرالثاني للمحميات الطبيعية في االر 

الطبيعية وتنمية المجتمعات المحلية والذي عقدته الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بالتعاون مع 

 .2016 /12/ 13وزارة البيئة وبدعم من البنك العربي بتاريخ 

 

 زرقاء حاضرة العالم القديم" والتي عقدت شارك األستاذ الدكتور محمد وهيب في ندوة بعنوان: "ال

 م.19/11/2016في محافظة الزرقاء يوم السبت الموافق 

  شارك كل من: أ.د. محمد وهيب، د. حسين القدرة، د. رمزي الروسان، د. مالك بدر في مؤتمر

 م"الوئام والحياة المشتركة"، الذي عقد في نادي الشبيبة المسيحي األردني في مدينة الزرقاء يو 

 م.31/10/2016االثنين بتاريخ 
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شارك كل من: د. ميرنا مصطفى، د. رمزي الروسان، د. مالك بدر، م. ديما كريشان في مؤتمر 

 م.27/10/2016-25ومعرض السياحة والتراث الدولي، والذي عقد في عمان في الفترة من 

 

 

  شاركت الدكتورة فردوس العجلوني في الجلسات التشاورية لتطوير االستراتيجية الوطنية لقطاع

السياحة واآلثار، والتي عقدت في مركز الملك عبد هللا الثاني/ محافظة الزرقاء تحت رعاية معالي 

 م. 15/11/2016وزيرة السياحة واآلثار، السيدة لينا عناب يوم الثالثاء الموافق 

  شارك طلبة الكلية في تنظيم المؤتمر الخامس لرابطة المراكز العلمية لشمال افريقيا والشرق األوسط

"REACH"   /والذي عقد تحت رعاية جاللة الملكة رانيا العبد هللا المعظمة في متحف األطفال

 عمان.
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 وفيما

يلي 

 :المؤتمراتملخص مشاركات الزمالء في 

 المؤتمرات  مشاركة )الهيئة التدريسية ( 

 /المؤتمر الدولي الثالث عشر لتاريخ وآثار األردن  األستاذ الدكتور محمد وهيب 

مؤتمر الموقر / مؤتمر البيئة والرصيفة األول 

ندوة بعنوان: "الزرقاء حاضرة  /  تاريخ وحضارة

 مؤتمر "الوئام والحياة المشتركة"/ العالم القديم" 

فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للمحميات الطبيعية  الدكتور فادي بلعاوي

 في االردن بعنوان "السياحية البيئية " 

 مؤتمر "الوئام والحياة المشتركة" د. حسين القدرة

مؤتمر / »مؤتمر "الوئام والحياة المشتركة د. رمزي الروسان

 ومعرض السياحة والتراث الدولي

مؤتمر / »مؤتمر "الوئام والحياة المشتركة د. مالك بدر 

 ومعرض السياحة والتراث الدولي

 مؤتمر ومعرض السياحة والتراث الدولي د. ميرنا مصطفى 

 مؤتمر ومعرض السياحة والتراث الدولي م. ديما كريشان 

الجلسات التشاورية لتطوير االستراتيجية الوطنية  الدكتورة فردوس العجلوني 

 السياحة واآلثارلقطاع 
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 في الكلية : هيئة التدريس االنتاج العلمي ألعضاء 
 :الدكتور فادي بلعاوي 

 F.، Bala'awi and M.، Mustafa 2017. Cultural Heritage Site under 

Risk: A Case Study from Petra، Jordan. Mediterranean Archaeology 

& Archaeometry Journal (MAA). Vol. 17، No 1، pp.TBC.  

 F.، Bala'awi and B.، Omari 2016: The Role of Airline Companies in 

Tourism Promotions: The Royal Jordanian as case study.  Proceeding 

of the First international Conference in Tourism Management and 

Heritage Conservation.  Zarqa : Hashemite University: 15-18 March 

2016. Pp:23-26.   

 F.، Bala'awi and N.، Borani 2016: The Role of Jordanian Museums 

in Tourism Promotion. Proceeding of the First international 

Conference in Tourism Management and Heritage Conservation.  

Zarqa : Hashemite University: 15-18 March 2016. Pp:57-61.   

 :الدكتور مهدي الزعبي 

- New Epigraphical Material from ، Jordan Palestine Exploration 

Quarterly،  2016، 148(1):59-69.  

- A Nabataean funerary inscription from the Blaihed Museum، Arabian 

Archaeology and Epigraphy، 2016، 27،  79–83. 

 

- The Nabataean timing system، Acta Orientalia، 2016، 69- 3، 301-309. 

 

- Safaitic Inscriptions and Possible Hunting Scenes from the North-

Eastern Bādiya- Jordan، Rock Art Research 2016، 33- 2، 219-228. 

 

- Translation of  Cantineau J. “le Nabatéene” from French to Arabic، 

(2016)، Ministry of Education، Amman، Jordan 
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 :األستاذ الدكتور نايف حداد 

- 2016   Naif A. HADDAD، The 21st Century Knowledge And 

Learning Heritage Experiences And The "Digital Native" 

Generation، TOJET: The Turkish Online Journal of 

Educational Technology – December 2016، Special Issue for 

INTE 2016،pp.705- 2013. Indexed by Education Resources 

Information Center – ERIC SCOPUS - ELSEVIER، 

http://www.tojet.net/special/2016_12_1.pdf 

 

- 2016  Naif A. Haddad، Leen A. Fakhoury، Towards 

Developing a Sustainable Heritage Tourism Action Plan for 

Irbid historic core، International Journal of Architectural 

Research (Archnet-IJAR) ،Volume 10، Issue 3، November 

2016، pp. 36-59. SCOPUS. 

 

- 2016 HADDAD، Naif A. Multimedia and cultural heritage: a 

discussion for the community involved in children's heritage 

edutainment and serious games in the 21st century. Virtual 

Archaeology Review، [S.l.]، v. 7، n. 14، p. 61-73، may 2016. 

ISSN 1989-9947. ISI Arts &Humanities Citation Index، 

Thomson Reuters Available at: 

<http://polipapers.upv.es/index.php/var/article/view/4191>. 

Date accessed: 31 may 2016. 

doi:http://dx.doi.org/10.4995/var.2015.4191. 

 

- 2016   Naif A. Haddad، Fatima Y. Jalboosh، Leen A. Fakhoury، 

Romel Ghrayib، Urban and Rural Umayyad House Architecture in 

Jordan: A Comprehensive Typological Analysis at al-Hallabat، 

International Journal of Architectural Research (Archnet-IJAR)، 

http://www.tojet.net/special/2016_12_1.pdf
http://polipapers.upv.es/index.php/var/article/view/4191
http://dx.doi.org/10.4995/var.2015.4191
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Volume 10 - Issue 2 – July 2016، pp.87-112). SCOPUS،  

http://archnet-ijar.net/index.php/IJAR/issue/view/36   

 

- 2016   Naif A. Haddad، Critical Review، Assessment and 

Investigation of Ancient Technology Evolution of Door Locking 

Mechanisms in S.E. Mediterranean. 

 

- MEDITERRANEAN ARCHAEOLOGY & ARCHAEOMETRY 

(MAA)، Vol. 16، No 1،(2016)، pp. 53-74. (ISI Arts &Humanities 

Citation Index، Thomson Reuters، USA). 

 

- Naif A. Haddad، Talal Akasheh، José Luis Lerma، Bilal Khrisat، 

Towards Risk Management and Conservation Plan for the Djin 

Blocks in the World Heritage Site of Petra (Jordan): The case of 

the Djin Block No. 9"،Conservation and Management of 

Archaeological Sites، Vol. 17 No. 2، May 2015،pp. 175–195، 

Published online: 10 Jan 2016 (ISI Arts &Humanities Citation 

Index Thomson Reuters). 

-  

 الدكتور عبد الرؤوف مياس 

- Mayyas، A. S.، Hoffmann، T.، Khrisat، B.، El-khalili، 

M. (accepted in October 2016). Fuel for Lamps: Organic Residues 

Preserved in Iron Age Lamps Excavated at the Site of Sahab in 

Jordan. Archaeometry. 

 

- Al-Qudah، M. A.، Otoom.، N. K.، Al-Jaber، H. I. Tashtoush، H. 

I.، Mayyas.، A. S.، Trawenh، I. N.، Lahham.، J. N. and Abu Orabi.، 

S. T. (2016). Chemical Composition of Essential Oil of 
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Jordanian Scabiosa Prolifera at Different Flowering Stages. Jordan 

Journal of Chemistry، Vol. 11 (No. 2)، pp 99–107. 

 

 

 

 :الدكتور حسين القدرة 

- New Ancient North Arabian Inscriptions From Ġadīr Al-Aḥmar In 

Al-Ṣafāwī Region Northeastern Jordanian Badiya> 

 

- Safaitic Inscriptions And Possible Hunting Scenes From The 

North-Eastern Bādiya، Jordan 

 

 :الدكتورة ميرنا مصطفى 

ة على والمحافظالمحرر الرئيسي لكتاب وقائع المؤتمر الدولي االول اإلدارة السياحية  .1

(.  )كذلك رئيس اللجنة العلمي 2016آذار  18-15التراث )الجامعة الهاشمية 

 .للمؤتمر(

 

وذلك لتأليف فصل في كتاب سيصدر بعنوان  Routledge بناء على دعوة من  .2

Routledge Handbook on Middle East Tourism  التراث الالمادي حول

 في الشرق االوسط وشمال افريقيا فقد تم كتابة فصل وارساله بعنوان 

"Intangible Heritage and Cultural Erosion in the Middle East" 

 تم ارسال التالي للنشر  .3
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 Threats Facing the Roman City of Jerash sent to Journal of 

Cultural Heritage Management and Sustainable 

Development. 

 

 Education or work: the perceptions of Petra locals about 

tourism child labour sent to Journal of Tourism Analysis . 

 

" Cultural Heritage Site under Risk: A Case Study fromقبل للنشر:  .4

Petra،Jordan   فيArchaeometry   Mediterranean Archaeology & 

 :األستاذ الدكتور محمد وهيب 

كتاب "الرصيفة بلدة أردنية : دراسة في األصالة والمعاصرة" ، دار يافا للنشر،  -

2016. 

 .2016كتاب "اكتشاف موقع عماد السيد المسيح"، مطبعة السفير،  -

ة الطبع –كتاب "اكتشاف موقع عماد السيد المسيح/ المغطس )تل مار الياس(  -

 .2016 الثانية

باللغة اإليطالية، المؤسسة  Bathany Beyound the Jordanكتاب  -

 2016اإليطالية للنشر، روما 

كتاب: قبيلة كعب/ جعب دراسة في األصالة والمعاصرة، المنظمون الجدد،  -

2016 

 الكلية: الطلبة فيشؤون  :ثالثا 
 2017/ 2016كانت اعداد الطلبة في بداية الفصل الدراسي االول  اعداد الطلبة في الكلية : 

 على النحو التالي :
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 :في مجال شؤون الطلبة فعاليات ونشاطات الكلية
تم إنجاز وتطوير البروشور الخاص بالكلية والذي يعطي نبذة مختصرة عن الكلية وأقسامها  -

 )مرفق نسخة منه(.

لمقترح متحف الجامعة الهاشمية التعليمي األثري، الذي تم إعداد خطة شاملة ووصف وظيفي  -

 هو قيد الدراسات الهندسية )مرفق مقترح المتحف + الوصف الوظيفي للمتحف(.

من خالل تحديث البرامج  (GIS)تم إعداد خطة تطوير لمختبر نظم المعلومات الجغرافية  -

 واألجهزة الموجودة بداخله.

 ( .10الملكة رانيا للسياحة والتراث )ملحق رقم )إنجاز الدليل األكاديمي لكلية  -

تم عمل دراسة ميدانية لمختبرات الكلية وتم إعداد تقارير علمية عن كل مختبر )مرفق تقرير  -

 اللجنة(.
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ضمن خطة ترتيب مقر الكلية وتجميلها وتطويرها، تم تنسيق صور حائط في ممرات  -

 ة وزوارها ومراجعيها.الكلية بهدف بث الشعور باالرتياح لدى طلبة الكلي

 الكلية الطلبة في فعاليات ونشاطات

 مشروع استدامة اإلرث الثقافي بمشاركة المجتمعات المحلية إقامة ندوة بالمشاركة مع -

استضافت الكلية السيد نزار عداربه، مدير عام مشروع استدامة اإلرث الثقافي بمشاركة المجتمعات 

دفريز مدير مشروع أم الجمال )الموقع األثري األقرب إلى الجامعة المحلية، واألستاذ الدكتور بيرت 

الدكتور بيرت دفريز محاضرة بين فيها أهم نتائج البحث والعمل الميداني في مجال  الهاشمية(.

المحافظة على اآلثار وأهم الطرق واآلليات المستخدمة في عمليات الترميم واإلدارة في مدينة أم 

 زة.الجمال األثرية الممي
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 طلبة اللغة الفرنسية في مسابقة اختيار أفضل كتاب لمؤلفين فرنسيينمشاركة 

بإشراف  مسابقة اختيار أفضل كتاب لمؤلفين فرنسيينفي  الكليةشارك خمسة من طلبة اللغة الفرنسية في 

 السفارة الفرنسية  وبدعم منمدرسة اللغة الفرنسية، الدكتورة سميرة متكل، 
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سرة كلية الملكة رانيا الدورية أل تعن اللقاءا : نبذه4مرفق رقم 
 المستجدين الطلبة معللسياحة والتراث 

 

 ي الكلية،ف اء الهيئتين التدريسية واإلداريةورؤساء األقسام وأعض ونائب عميد ومساعد عميدالتقى عميد 

، بمشاركة عدد من مديري الوحدات في عمادة شؤون 2016/2017الطلبة المستجدين للعام الجامعية 

 الطلبة.

 

في  يةلما له من أهم الركن الكندي في مكتبة الجامعة الهاشمية شارك طلبة الكلية في افتتاح -

مية ات العلالحضاري بين األساتذة والباحثين والطلبة واطالعهم على أحدث اإلصدار  التواصل

إضافة إلى األبحاث والدوريات والمجالت ، المختلفة وإقامة الندوات والمحاضرات العلمية والثقافية

 .العلمية وقواعد البيانات المتعلقة بكندا، ومعلومات عن الجامعات ومعاهد التعليم الكندية
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دراسي الفصل الخالل انجازها  االستراتيجية واالستثمارية المنوي  النشاطاتالمشاريع و 
  2017/ 2016الثاني 

استضافة السيد ميشال نزال، رئيس جمعية الفنادق األردنية للحديث عن الواقع السياحي في قطاع  .1

 (.2017الفنادق األردني )شباط 

مبادرة العمل التطوعي لخدمة المجتمع المحلي )قصر شبيب االثري(. عنوان المبادرة: مدينتي  .2

 (2017وعد المقترح شهر شباط مدينة اثرية نظيفة. )الم

استضافة الدكتور عبد الرزاق عربيات، رئيس هيئة تنشيط السياحة للحديث عن أهم مشاريع الهيئة  .3

 (2017في تنشيط السياحة )آذار 

للحديث عن فرص التنمية االقتصادية في القطاع  (USAID) استضافة السيد إبراهيم األسطة من .4

 (.2017السياحي )نيسان 

المؤتمر الدولي بعنوان: "السياحة وإدارة األزمات الوطنية واإلقليمية" بالتعاون مع المركز إقامة  .5

األمني لألمن وإدارة األزمات، والذي يركز على آلية دعم وترويج السياحة والخروج بأجندة وطنية 

ف و تعتمد على مساهمات تلك القطاعات السياحية في آلية إدارة المواقع السياحية في ظل الظر 

 م( علمًا بأن المؤتمر يشمل المحاور التالية:2017) شهر أيلول الراهنة.

 السياحة واإلعالم: التحديات والطموح 
 .األمن السياحي في األردن: المهام والتطلعات 
 .الترويج السياحي في األردن 
 القطاع الفندقي وآلية دعم السياحة في األردن 
 .استراتيجيات وقوانين اآلثار في األردن 
 السياحة والتعليم الجامعي 
 السياحة من منظور ديني 
 دور القطاع الخاص في إدارة األزمات السياحية 
 .حماية وتطوير المواقع السياحية 
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إقامة ورشة تدريبية مختصة في فرص التوظيف في قطاع السياحة واآلثار من خالل دعوة  .6

لتقديم فرص العمل وآليات  المؤسسات والشركات العامة والخاصة العاملة في القطاع السياحي

 (2017التعاون مع المؤسسات األكاديمية. )الموعد المقترح شهر آذار 

إقامة اليوم العلمي الخاص بالكلية والذي سوف يخصص هذا العام لتقديم أهم اإلنجازات البحثية  .7

 (م2017الخاصة بأعضاء الهيئة التدريسية في الكلية وطلبة الدراسات العليا. ) شهر نيسان 

إقامة ورشة تطوير المواقع األثرية والمتاحف والذي تختص بآلية تطوير المواقع السياحية للمتاحف  .8

 (2017تراثيًا وآثاريًا. )الموعد المقترح نيسان 

توقيع اتفاقية التعاون مع متحف األردن ودائرة اآلثار العامة فيما يخص إنشاء متحف الجامعة  .9

 الهاشمية األثري التعليمي.

امة معرض دائم في كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث من خالل عمل مجسمات ولوحات إق -10

فنية أثرية تعرض في الكلية ضمن خزائن العرض الموجودة وتشكل نقطة جذب للجامعة. 

 م(2017)شهر آذار 

من خالل عرض مجموعة أفالم سياحية لطلبة -اعرف بلدك –المعرض السينمائي السياحي  -11

 م(2017)شهر أيار الكلية. 

 إقامة البازار الخيري السياحي لدعم الطلبة الفقراء في الكلية. -12

 إنشاء نادي خريجي كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث. -13

 ( 2017ان )الموعد المقترح شهر نيس اقامة اليوم الثقافي الياباني بالتعاون مع السفارة اليابانية . -14
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نوان " بعو مسابقة تصوير فوتوغرافية خاصة بهدف نبذ ومحاربة العنف الجامعي   اقامة :  -15

 معًا  لنبذ ومحاربة العنف الجامعي... حتى نضمن مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة".

 م(2017) مرفق المقترح الخاص بالمسابقة( . )شهر نيسان 

)  ي االردنـــــوالعمراني ف  التراث الحضاري مسابقة تصوير فوتوغرافية خاصة بتصوير  اقامة  -16

 م(2017مرفق المقترح الخاص بالمسابقة( . )شهر نيسان 

ضمن خطة استراتيجية مدروسة العمل على إنشاء مشروع الترويج السياحي الخاص بمحافظة  -17

الزرقاء وعمل دليل سياحي خاص بالمحافظة وتحويل الفكرة مستقبليًا إلى مشروع استثماري 

 تكون الجامعة عنصرًا أساسيًا فيه.

العمل على إنشاء مشروع متحف التراث األردني بالتعاون مع بلدية الزرقاء في القاعة الهاشمية  -18

لجعله نقطة جذب سياحية ونقطة انطالق لمركز دراسات أردني متخصص بالتراث والدراسات 

 المرتبطة به.
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 (5/4ملحق رقم ) 

 الماجستير/ آثار الحضارات العربية القديمة ) بعد التحديث(خطة 

 أوال : أحكام و شروط عامة :

  تلتزم هذه الخطة باإلطار العام لبرنامج الماجستير في الجامعة .  -1
 .في أي تخصص أكاديمي يقبل في هذا البرنامج الطلبة الحاصلون على درجة البكالوريوس -2
 امتحان الوطني أو  TOEFLامتحان ال  أو TOEFLعلى الطلبة المتقدمين لبرنامج الماجستير اجتياز امتحان ال  -3

 حسب تعليمات القبول في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي.   ILTS ال
( لســـــنة 7رجة الماجســـــتير رقم )( من تعليمات منح د6يتم تحديدها ودراســـــة الطالب لها ، حســـــب نص المادة )المواد االســـتدراكية  -4

2008. 

 

 تتكون الخطة الدراسية من :

 ( ثماني عشرة ساعة معتمدة وتشمل المواد التالية:18وتتكون من ) . المواد اإلجبارية:1

المتطلبات 
 السابقة

الساعات 
 المعتمدة

 رقم المادة اسم المادة الساعات األسبوعية

 نظري  عملي

 901701150 علم اآلثار موضوعات متقدمة في 3  3 -

 901702150 بالد الشام في العصور القديمة 3 - 3 -

 209017150 التدريب الميداني في االثار 1 6 4 901701150

 090174415 آثار حضارات العرب القديمة 2 - 2 -

 150901745 آثار مملكة األنباط  3 - 3 -

 150901753 اآلثار العربية قبل االسالم  3 - 3 090174415

 ( ست ساعات معتمدة يختارهـا من المواد التالية:6. المواد االختيارية: )2
  

المتطلبات 
 السابقة

الساعات 
 المعتمدة

 رقم المادة اسم المادة الساعات األسبوعية

 نظري  عملي

 150901740 حضارات كندة والمناذرة والغساسنة 3 - 3 -

 150901750 صناعة الفخار عند العرب 3 - 3 -
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 090175115 الفنون العربية واإلسالمية 3 - 3 -

 150901754 الكتابات العربية القديمة 3 - 3 -

 150901752 حلقة بحث في الشرق االدنى القديم  3 - 3 -

 150901748 علم اآلثار اإلجتماعي 3 - 3 -

 490901715 تاريخ مقارن  3 - 3 901702150

 

 (.150901799ساعات معتمدة ورقمها )( تسع 9)رسالة جامعية: . 3
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 وصـف الـمـواد
 ( 0+3س م ) 3موضوعات متقدمة في علم اآلثار:  150901701

تتبع  وذلك من خالل ،تتناول هذه المادة دراسة موضوعات متقدمة في علم اآلثار تقوم على البناء المعرفي السابق للطالب
ستشعار اال ،المستجدات في علم اآلثار من خالل وسائل االتصال الحديثة المتيسرة. ومن هذه الموضوعات علم آثار البحار

 علم اآلثار االجتماعي وغيرها. ،علم آثار اللغة ،طرق التاريخ ،عن بعد في علم اآلثار

 (0+3س م ) 3بالد الشام في العصور القديمة:  150901702
تتضمن هذه المادة إعطاء فكرة عن منطقة بالد الشام في الحقب الجيولوجية من حيث المظاهر الطبوغرافية وعناصر البيئة 

ة والسياسية، يالمختلفة، ثم يوضح فترات االستيطان البشري المختلفة مع تناول األنماط السكنية والجوانب االقتصادية واالجتماع
ذلك إضافة لما يرتبط بالفنون والكتابات والدين، وذلك بدءا من عصور ماقبل التاريخ لتشمل العصور الحجرية، ومن ثم 
العصور التاريخة التي تبدأ مع العصور البرونزية وتستمر عبر العصور الحديدية لتصل إلى الفترة الفارسية والفترات الكالسيكية 

انية(. يأتي ذلك مع  دراسة الحضارات القديمة في الشرق األدنى القديم بشكل عام مع اإلطالع على أهم )اليونانية والروم
 المنجزات الحضارية لها.   

 150901701( المتطلب السابق: 6+1س م ) 4التدريب الميداني في اآلثار:  150901720
منهجيات التنقيب األثري وأساليبها، كذلك طرق وتقنيات تتضمن هذه المادة إكساب الطلبة المهارات العملية والعلمية حول 

التوثيق األثري من وصف وتصوير ورسم،  ذلك إضافة إلى تطبيق أساليب  المسح األثري، وقراءة الطبقات والفخار وربط هذه 
 ائية.  نهالعناصر ببعضها، ومن ثم كيفية كتابة النماذج الخاصة بتوثيق الظواهر المختلفة والتقارير اليومية وال

 (0+2س م ) 2: آثار حضارات العرب القديمة 150901744

تتضمن هذه المادة إكساب الطالب خبرة بآثار الجزيرة العربية منذ أقدم العصور مرورًا بممالك وأقوام جنوب الجزيرة العربية 
وحضرموت( وشمالها )مثل ديدان ولحيان(، مع التركيز على المنجزات الحضارية فيها من نظم  ،معين ،قتبان، حمير ،)سبأ

سياسية واجتماعية ومعمارية ودينية ونظام الكتابة ومعرفة عالقتها مع حضارات بالد ما بين النهرين ومصر القديمة وبالد 
 الشام.

 (0+3س م ) 3آثار مملكة األنباط:  090174515
مادة دراسة حضارات األنباط في جنوب بالد الشام وتدمر في البادية العربية الشمالية والحضر في العراق وتأثرها تتناول هذه ال

بالحضارات األخرى وصهر تلك المؤثرات بطابعها المحلي الخاص. كما يبرز المساق المنجزات المادية المعمارية والفنية 
 منها. والدينية والكتابية والسياسية واالقتصادية لكل

 ( 0+3س م ) 3الكتابات العربية القديمة:  150901754
تتضمن هذه المادة معالجة النصوص الكتابية التي استخدمها عرب الشمال المتنقلون )الثموديون والصفويون واللحيانيون( 

ينية، المعلمسند ووالعرب المستقرون )األنباط والتدمريون(، إضافة إلعطاء فكرة عامة حول كتابات عرب الجنوب كالخط ا
ويتضمن المساق دراسة نماذج منتخبة من هذه الكتابات والتي من خاللها نستطيع رصد تطور  ، والحضرمية، والقتبانية؛والسبئية

 الخط العربي من النبطي ثم العربي المبكر إلى الخط الكوفي.
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 (0+3س م ) 3حضارات كندة والمناذرة والغساسنة: 090174015
المادة التعريف بحضارات العرب في الفترة المسيحية المبكرة في منطقة شمال الجزيرة العربية وبالد الشام والعراق تتضمن هذه 

 )كالحضر وتدمر( ودورها السياسي والعسكري للمنطقة. إضافة إلى مراكزها الحضارية الهامة مثل الحيرة واألنبار والرها وغيرها.

 (0+3س م ) 3 صناعة الفخار عند العرب: 150901750
تتناول هذه المادة حرفة صناعة الفخار منذ بداياتها وتسلسلها الزمني مع توضيح خصائص وأشكال كل فترة ومراكز تصنيعها، 

 مع توضيح دورها في التأريخ األثري، وما يرتبط بتقنيات التصنيع ومعالجة السطح والعناصر الفنية المرتبطة بها. 

 0901741( المتطلب السابق: 0+3س م ) 3ل اإلسالم: اآلثار العربية قب 150901753
الحضارات العربية قبل اإلسالم من حيث النواحي السياسية واالقتصادية والثقافية تتناول هذه المادة مواضيع مختلفة حول 

الحقة بعد انتشار ات الواالجتماعية في شبه الجزيرة العربية والمناطق التي سكنها العرُب قديمًا، مع إعطاء فكرة عامة حول الفتر 
 اإلسالم )الخالفات اإلسالمية( واهم خصائصها الحضارية(. 

 (0+3س م ) 3الفنون العربية واإلسالمية:  115090175
نشأة وأشكال الفن العربي قبل اإلسالم ومن ثم الفن اإلسالمي، حيث سيتم التعرف الى مصادر هذه تتضمن هذه المادة دراسة 

 والعناصر من عناصر ثقافية وأصولها وأشكالها المختلفة التي تشمل على سبيل المثال ال الحصر الرموز الفنون وما يرتبط بها
 والتصوير.  وأنواعه، الخزف، المسكوكات، الفسيفساء، الزجاج والخط الجدارية، والرسومات النحت، الزخرفية، العمارة،

 

 (0+3س م ) 3حلقة بحث في الشرق األدنى القديم:  090175215
تتضمن هذه المادة دراسة مناطق وحضارات منطقة الشرق األدنى القديم، والنظريات الخاصة بمواطن وأصول شعوب هذه 

سية االمنطقة، كذلك أهم المنجزات الحضارية لديهم من كتابة وصناعة وعمران وفنون وعناصر اجتماعية ودينية واقتصادية وسي
 وقوانين وتشريعات ومدى تأثرها بالحضارات المجاورة.

 ( 0+3س م ) 3علم اآلثار االجتماعي:  150901748
تتضمن هذه المادة التركيز على عالقة اإلنسان ببيئته، وتتبع أنشطته االقتصادية وأنماط معيشته، ومقارنة الواقع الحالي بما 

 المختلفة من خالل تحليل أنماط االستيطان والسلوكيين الثقافي االجتماعي.يماثله في العصور األثرية والتاريخية 

 140901702( المتطلب السابق: 0+3س م ) 3تاريخ مقارن:  150901749
تتضمن هذه المادة دراسة مقارنة للتسلسل التاريخي والعصور المتزامنة في منطقة الشرق األدنى القديم لتشمل الجزيرة العربية 
وبالد الشام واألناضول وبالد الرافدين ومصر، مع التركيز على السالالت الحاكمة واالختالفات في تسمية الفترات األثرية في 

 والمصادر المكتوبة المرتبطة بها.   كل منطقة والمظاهر المادية
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 (6ملحق رقم )

 ) استحداث( المواقع السياحية والتراثية وتطويرإدارة خطة الماجستير المشترك/ 

 مسار الرسالة 
 : أحكام و شروط عامة :    أوالً 

  تلتزم هذه الخطة باإلطار العام لبرنامج الماجستير في الجامعة .   -1

 البرنامج الطلبة الحاصلون على درجة البكالوريوس في أي تخصص أكاديمي.يقبل في هذا   -2

 

 :المواد االستدراكية ثانياً: 

 .2016( لسنة 9من تعليمات منح درجة الماجستير رقم )الفقرة )أ( ( 6يتم تحديدها ودراسة الطالب لها، حسب نص المادة )

 

 تتكون الخطة الدراسية من :ثالثاً : 

 

 ( خمس عشرة ساعة معتمدة وتشمل المواد التالية:15وتتكون من ) اإلجبارية:. المواد 1

المتطلبات 

 السابقة

الساعات 

 المعتمدة

 رقم المادة اسم المادة الساعات األسبوعية

 نظري عملي

 160902701 البحث العلمي وطرق أساليب  3 - 3 -

 160902712 صناعة السياحةموضوعات متقدمة في  3 - 3 -

موضوعات متقدمة في ادارة المواقع السياحية  3 - 3 -

 والتراثية
160902731 

موضوعات متقدمة في علم المحافظة على  3 - 3 -

 اآلثار

160902771 

 160902792  في التراث والمتاحف موضوعات خاصة 3 - 3 -

 

 التالية: بين المواد ( تسع ساعات معتمدة يختارهـا من 9. المواد االختيارية: )2
المتطلبات 

 السابقة

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 رقم المادة اسم المادة

 نظري عملي

موضوعات متقدمة في السياحة الثقافية  3 - 3 160902731

 والتراثية 

160902716 

 160902721 والسياحية  تقديم المواقع التراثية 3 - 3 160902731

 160902722 موضوعات خاصة في التراث الكتابي  3 - 3 -
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 160902723 اثار وتاريخ حضارات قديمة  3 - 3 -

 160902733 إدارة المتاحف والمقتنيات المتحفية 3 - 3 160902731

 160902743 السياحيوالتسويق اقتصاديات السياحة  3 - 3 160902712

 160902752 ارالمحافظة على االثالعلوم التطبيقية في علم   3 - 3 160902771

موضوعات متقدمة في التقنيات الحديثة في  3 - 3 160902771

 االثار 

160902754 

 160902772 المحافظة الوقائية على المباني والمواد التراثية 3 - 3 160902771

 160902781 موضوعات متقدمة في التخطيط السياحي 3 - 3 160902712

 160902791 موضوعات خاصة في السياحة العالمية 3 - 3 160902712

 

 (.160902709( تسع ساعات معتمدة ورقمها )9)رسالة جامعية:   3

 

 

 صـف الـمـوادو

 (0+3س م ) 3 البحث العلمي :وطرق اساليب  160902701

منهجية البحث واالسااتراتيجيات المتعلقة بموضااوع البحث، واختيار العينة، ومهارات اعداد البحث العلمي ،  فيالمهارات الضاارورية 

. التراثوتحليل المعلومات الكمية  والنوعية وتوظيفها في عمليات إدارة السياحية واساليب واستخدام المعلومات األساسية والثانوية، 

اعداد كتابة خطة الرسااااالة ول المنهجية العلميةابة البحثية، اسااااتخدام أساااااليب جمع البيانات وتحليلها، ومعرفة اخالقيات الكتومهارات 

 .الرسالة الجامعية

 (0+3س م ) 3:موضوعات متقدمة في صناعة السياحة  160902712

العمليات المرتبطة بهذه الصااااناعة من حيث االبعاد االقتصااااادية و، بهامفاهيم المتعلقة والموضااااوعات متقدمة في صااااناعة السااااياحة 

والعوامل  ةالساااياحي صاااناعة مكونات التي تربط بين  والعالقات وتكوين التجربة الساااياحية وعملية التطوير الساااياحي، واالجتماعية 

 ، ومقومات الجذب السياحي ودور القطاع الخاص والقطاع العام في تطوير صناعة السياحة. البيئية والبشرية التي قد تؤثر عليها

  160902731 المتطلب السابق ، (0+3س م ) 3الثقافية والتراثية : موضوعات متقدمة في السياحة 160902716

اهم النظريات الموضوعة لدراسة السائح الثقافي، وهذه السياحة،  وخصائص ،موضوعات متقدمة في السياحة الثقافية والتراثية

ع من ثي، واالنماط المرتبطة بهذا النوالمنتج السياحي التراواشكال خصائص مصادر ونشاطات ومنشآت السياحة الثقافية والتراثية، و

 السياحة. 

  160902731، المتطلب السابق   (0+3س م )3 والسياحية تقديم المواقع التراثية  212716090

راث الملموس والغير الت تفسير وتقديم مناهج واساليبوعرض  ،اتصال وتعلمومن تفسير والعمليات المرتبطة به  ،المواقع التراثيةتقديم 

استخدام وسائل اإلعالم المختلفة للتفسير وتسخير التفسير لخدمة ، و، إضافةً إلى التفسير الموّجه لذوي االحتياجات الخاصة ملموس
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القيم كيفية إيصال الحقائق التاريخية وو ،أخالقيات هذه العملية وسبل مشاركة المجتمع المحلي في هذه العملية ودارة الموارد التراثية، ا

 المرتبطة

  (0+3س م )3 ،وضوعات خاصة في التراث الكتابيم 160902722

موضوعات خاصة في التراث الكتابي القديم، النقوش والمخطوطات القديمة، اهمية التراث الكتابي في التأريخ، ومنهجية دراسة النقوش 

 والكتابات القديمة، واهم نماذ  التراث الكتابي في االردن، الكتابات السامية  القديمة. 

  (0+3س م )3،  حضارات قديمة وتاريخ ثار ا 160902723

حضارات القديمة، اثاراها وتاريخها، واهم الحضارات القديمة في الشرق االدنى،  وتأثيرات الحضارات المختلفة من الناحية الفكرية ال

 والفنية والتاريخية، وحضارات االردن القديمة، المواقع التاريخية والحضارية واهميتها كمواقع جذب ساحي.   

  (0+3س م ) 3لمواقع السياحية والتراثية موضوعات متقدمة في ادارة ا 312716090

 ةإدارة المواقع السياحية التراثية، والتشريعات والهيئات والمنظمات المحلية والدولية الحكومية والغير حكومية التي تعمل في مجال إدار

جيات إدارية تحديد وتقييم ووضع استراتي، والطرق العلمية السليمة المتبعة في إدارة الموقع السياحي، وطرق والتراثية المواقع السياحية

في المواقع السياحية والتراثية وسبل تطبيقها، ودراسة الزوار وأساليب دراسات احتياجات الزوار وخدمتهم، ومهارات االتصال وكيفية 

 استخدامها في إدارة المواقع السياحية بشكل علمي سليم.
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  160902731، المتطلب السابق   (0+3س م ) 3 ،المتاحف والمقتنيات المتحفيةادارة  332716090 

موضوعات متقدمة خاصة بإدارة المتاحف والمجموعات المتحفية، التخطيط اإلداري السليم للمتحف، وادارة الموارد البشرية والموارد 

ودعات، ة وصاالت العرض والمستالمالية، والطرق العلمية الحديثة في إدارة المقتنيات المتحفية، وأساليب إدارة أقسام المتحف المختلف

 وأسس المحافظة الوقائية على المتحف وإدارة الكوارث.   

 160902712( ، المتطلب السابق  0+3س م ) 3،التسويق السياحيو اقتصاديات السياحة 43160902

ة مساااهم و ،المفهومين هاذينالعوامل المؤثرة على والعرض السااياحي  وللطلب   قياس المكونات األساااساايةو ،السااياحة قتصااادياتا

والمهارات  ،تقدير وقياس األثر االقتصااادي االجتماعي والسااياسااي لهذا القطاع،والقطاع السااياحي في االقتصاااد محليا وقوميا وعالميا 

ت التسويقية يجياوبناء االسترات ،التطبيقات التسويقية في السياحة تاألساسية للتسويق السياحي والتركيز على أهميته وتطوره، مجاال

  . القرارات والسياسات المتعلقة بالمزيج التسويقي في مجال السياحة ،المالئمة

 160902771(، المتطلب السابق 0+3س م ) 3العلوم التطبيقية في علم  المحافظة على االثار  160902752

أخوذة هذه العلوم في دراسة وتحليل وصيانة وترميم المواد المالتعرف الى العلوم الكيميائيَّة والجيولوجيَّة والفيزيائيَّة وغيرها وتطبيقات 

من المواقع األثرية، كذلك الطرق واألساليب المخبرية الحديثة المستخدمة في ترميم القطع األثرية من مختلف المواد، وتطبيقات 

 الكمبيوتر والبرامج المختصة في دراسة وتوثيق وتسجيل القطع األثرية.

 160902771( ، المتطلب السابق 3+2س م ) 3في االثار  متقدمة في التقنيات الحديثة  موضوعات 160902754

جيا والتقنيات الحديثة المستخدمة في حماية اآلثار، وتوثيقها، وإدارتها، والتكنولوجيا المتطورة في هذه المجاالت، وآليات استخدام التكنول

م مواد المواد االثرية، التكنولوجي الحيوية والنانوتكنولوجي فى ترمي غير إتالفيهالفي صيانة وترميم األثار مثل طرق الفحص والتحليل 

االثار، المركبات والمواد المستخدمة في معالجة الصور الجدارية الملونة والقطع الحجرية وغيرها من المواد االثرية وتقنية ماسح 

 الليزر ذات االبعاد الثالثية وغيرها.

 (0+3س م ) 3، في علم المحافظة على اآلثار موضوعات متقدمة160902771

تقييم المواقع األثرية والمشاكل التي تتعرض لها، وكيفية استخدام التقنيات ، وطرق موضوعات متقدمة في علم المحافظة على اآلثار

افظة، ية المستخدمة في المحالحديثة في المحافظة على المواقع التراثية، وتوضيح مفاهيم المعالجة الوقائية والعالجية والطرق العلم

 وأساليب عمل تخطيط مسبق لعملية المحافظة على المواقع األثرية.

 160902771، المتطلب السابق  (0+3س م ) 3المحافظة الوقائية على المباني والمواد التراثية  160902772

ي األثرية األساليب الوقائية الكفيلة بالمحافظة على المباندراسة الطرق واألسباب المختلفة التي تعمل على تلف المواد الثرية والتراثية، و

والمواد التراثية المختلفة، والخصائص المميزة بالمواد التراثية وطبيعة هذه المواد، وطرق حفظ المواد العضوية والمواد الغير عضوية 

 بما يكفل سالمة القطع التراثية والمباني األثرية. 

 160902712( ، المتطلب السابق 0+3س م ) 3 موضوعات متقدمة في التخطيط السياحي 160902781

خصائص التخطيط السياحي الجيد، المستويات ومفهوم موضوعات متقدمة في التخطيط السياحي ، أهمية التخطيط السياحي وأهدافه، 

ا عملية ملية التخطيط والمعايير التي يجب أن يتم استخدامهالمكانية للتخطيط السياحي، مع التركيز على تأثير المواقع والبيئات على ع

إعداد وصياغة خطط التطوير السياحي وتطبيقها، كذلك كيفية خلق الشبكات التواصلية الفاعلة لتحقيق التعاون األمثل بين القطاعات 

 السياحية. والمجموعات الفاعلة في عملية التنمية
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 160902712  المتطلب السابق،  (0+3س م ) 3عالمية موضوعات خاصة في السياحة ال 912716090

حلقات نقاشية بين الطالب وكتابة تقارير حول القضايا العالمية المرتبطة بالسياسات والتحديات واالنماط المرتبطة بحركة وتطور 

 قطاع السياحة.

  (0+3س م ) 3في التراث والمتاحف   موضوعات خاصة 160902792

 

التراث الغير وحف االمتوتقوم هذه المادة على خلق حلقات نقاشية بين الطالب وكتابة تقارير حول القضايا العالمية المرتبطة بالمواقع 

 . ملموس
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 الخطــة الدراسيـــة لدرجة الماجستير في

المواقع السياحية والتراثية " وتطوير" إدارة   

 مسار الشامل  )استحداث(

 

 : أحكام و شروط عامة :    أوالً 

 

  تلتزم هذه الخطة باإلطار العام لبرنامج الماجستير في الجامعة .   -1

 يقبل في هذا البرنامج الطلبة الحاصلون على درجة البكالوريوس في أي تخصص أكاديمي.  -2

 .2016( لسنة 9رقم )تطبق تعليمات منح درجة الماجستير في الجامعة الهاشمية  -3

 

 ً  :المواد االستدراكية : ثانيا

 .2016( لسنة 9من تعليمات منح درجة الماجستير رقم )الفقرة )أ( ( 6يتم تحديدها ودراسة الطالب لها، حسب نص المادة )

 

 تتكون الخطة الدراسية من :ثالثاً : 

 

 عشرة ساعة معتمدة وتشمل المواد التالية: ثمان( 18وتتكون من ) . المواد اإلجبارية:1

الساعات  المتطلبات السابقة

 المعتمدة

 رقم المادة اسم المادة الساعات األسبوعية

 نظري عملي

 160902701 البحث العلمي وطرق أساليب  3 - 3 -

 160902702 مشروع بحث  3 - 3 -

 160902712 موضوعات متقدمة في صناعة السياحة 3 - 3 -

 موضوعات متقدمة في ادارة المواقع 3 - 3 -

 السياحية والتراثية
160902731 

موضوعات متقدمة في علم المحافظة  3 - 3 -

 على اآلثار

160902771 

 160902792 في التراث والمتاحف موضوعات خاصة 3 - 3 -

 
 التالية: بين المواد ( تسع ساعات معتمدة يختارهـا من 9. المواد االختيارية: )2

الساعات  المتطلبات السابقة

 المعتمدة

 رقم المادة اسم المادة الساعات األسبوعية

 نظري عملي

موضوعات متقدمة في السياحة الثقافية  3 - 3 160902731

 والتراثية 

160902716 
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 160902721 والسياحية  تقديم المواقع التراثية 3 - 3 160902731

 160902722 موضوعات خاصة في التراث الكتابي  3 - 3 -

 160902723 اثار وتاريخ حضارات قديمة  3 - 3 -

 160902733 إدارة المتاحف والمقتنيات المتحفية 3 - 3 160902731

 160902743 حيالسياوالتسويق اقتصاديات السياحة  3 - 3 160902712

العلوم التطبيقية في علم  المحافظة على  3 - 3 160902771

 االثار

160902752 

موضوعات متقدمة في التقنيات الحديثة  3 - 3 160902771

 في االثار 

160902754 

المحافظة الوقائية على المباني والمواد  3 - 3 160902771

 التراثية

160902772 

موضوعات متقدمة في التخطيط  3 - 3 160902712

 السياحي

160902781 

 160902791 موضوعات خاصة في السياحة العالمية 3 - 3 160902712

موضوعات خاصة في التراث  3 - 3 -

 والمتاحف
160902792 

 

 (160902708)  ( تسع ساعات معتمدة ورقمها9). امتحان شامل 3

 

 وصف المواد

 

 (0+3س م ) 3 البحث العلمي :وطرق اساليب  160902701

منهجية البحث واالسااتراتيجيات المتعلقة بموضااوع البحث، واختيار العينة، ومهارات اعداد البحث العلمي ،  فيالمهارات الضاارورية 

. التراثوتحليل المعلومات الكمية  والنوعية وتوظيفها في عمليات إدارة السياحية واساليب واستخدام المعلومات األساسية والثانوية، 

اعداد كتابة خطة الرسااااالة والمنهجية العلمية لابة البحثية، اسااااتخدام أساااااليب جمع البيانات وتحليلها، ومعرفة اخالقيات الكتومهارات 

 .الرسالة الجامعية

 (0+3س م ) 3:  مشروع بحث216090270

، وتحت  اشااراف احد إدارة وتطوير المواقع السااياحية والتراثية بحث في  واحدة من الموضااوعات المتخصااصااة في  كتابة مشااروع

، مع مراعاة كل شااروط البحث العلمي وفي نهاية الفصاال يتم  مناقشااة البحث من قبل لجنة مختصااة  الكليةاعضاااء هيئة التدريس في 

 .ويتم تقييمه على اساس ذلك الكليةفي  

 (0+3س م ) 3:موضوعات متقدمة في صناعة السياحة 160902712
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الصااااناعة من حيث االبعاد االقتصااااادية  العمليات المرتبطة بهذهو، بهامفاهيم المتعلقة والموضااااوعات متقدمة في صااااناعة السااااياحة 

والعوامل  ةالسااااياحي مكونات صااااناعةالتي تربط بين  والعالقات وتكوين التجربة السااااياحية وعملية التطوير السااااياحي، واالجتماعية 

 سياحة. ال ، ومقومات الجذب السياحي ودور القطاع الخاص والقطاع العام في تطوير صناعةالبيئية والبشرية التي قد تؤثر عليها

 160902731المتطلب السابق ، (0+3س م ) 3موضوعات متقدمة في السياحة الثقافية والتراثية :160902716

اهم النظريات الموضوعة لدراسة السائح الثقافي، وهذه السياحة،  ، وخصائصموضوعات متقدمة في السياحة الثقافية والتراثية

المنتج السياحي التراثي، واالنماط المرتبطة بهذا النوع من واشكال خصائص مصادر ونشاطات ومنشآت السياحة الثقافية والتراثية، و

 السياحة. 

  160902731(، المتطلب السابق  0+3س م )3 والسياحية تقديم المواقع التراثية 212716090

س والغير مناهج وأساليب تفسير وتقديم التراث الملمووعرض  ،اتصال وتعلمومن تفسير ، والعمليات المرتبطة به المواقع التراثيةتقديم 

استخدام وسائل اإلعالم المختلفة للتفسير وتسخير التفسير لخدمة ، و، إضافةً إلى التفسير الموّجه لذوي االحتياجات الخاصة ملموس

القيم كيفية إيصال الحقائق التاريخية و، والمجتمع المحلي في هذه العمليةأخالقيات هذه العملية وسبل مشاركة  ودارة الموارد التراثية، ا

 المرتبطة

  (0+3س م )3 ،وضوعات خاصة في التراث الكتابيم 160902722

موضوعات خاصة في التراث الكتابي القديم، النقوش والمخطوطات القديمة، اهمية التراث الكتابي في التأريخ، ومنهجية دراسة النقوش 

 والكتابات القديمة، واهم نماذ  التراث الكتابي في االردن، الكتابات السامية  القديمة. 

 

 

  (0+3س م )3،  حضارات قديمة وتاريخ ثار ا 160902723

الحضارات القديمة، اثاراها وتاريخها، واهم الحضارات القديمة في الشرق االدنى،  وتأثيرات الحضارات المختلفة من الناحية الفكرية 

 والفنية والتاريخية، وحضارات االردن القديمة، المواقع التاريخية والحضارية واهميتها كمواقع جذب ساحي.   

  (0+3س م ) 3المواقع السياحية والتراثية موضوعات متقدمة في ادارة 312716090

 ةإدارة المواقع السياحية التراثية، والتشريعات والهيئات والمنظمات المحلية والدولية الحكومية والغير حكومية التي تعمل في مجال إدار

جيات إدارية تحديد وتقييم ووضع استراتي، والطرق العلمية السليمة المتبعة في إدارة الموقع السياحي، وطرق والتراثية المواقع السياحية

في المواقع السياحية والتراثية وسبل تطبيقها، ودراسة الزوار وأساليب دراسات احتياجات الزوار وخدمتهم، ومهارات االتصال وكيفية 

 استخدامها في إدارة المواقع السياحية بشكل علمي سليم.

  160902731(، المتطلب السابق  0+3س م ) 3 ،المتاحف والمقتنيات المتحفيةادارة  332716090

موضوعات متقدمة خاصة بإدارة المتاحف والمجموعات المتحفية، التخطيط اإلداري السليم للمتحف، وادارة الموارد البشرية والموارد 

تودعات، صاالت العرض والمسالمالية، والطرق العلمية الحديثة في إدارة المقتنيات المتحفية، وأساليب إدارة أقسام المتحف المختلفة و

 وأسس المحافظة الوقائية على المتحف وإدارة الكوارث.   

 160902712( ، المتطلب السابق  0+3س م ) 3،التسويق السياحيو اقتصاديات السياحة 43160902
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ة مساااهم ، ولمفهومينا العوامل المؤثرة على هاذينوالعرض السااياحي  وقياس المكونات األساااسااية للطلب ، ولسااياحة ا اقتصاااديات

والمهارات  ،تقدير وقياس األثر االقتصااادي االجتماعي والسااياسااي لهذا القطاع،والقطاع السااياحي في االقتصاااد محليا وقوميا وعالميا 

يجيات التسويقية وبناء االسترات ،التطبيقات التسويقية في السياحة تاألساسية للتسويق السياحي والتركيز على أهميته وتطوره، مجاال

 . القرارات والسياسات المتعلقة بالمزيج التسويقي في مجال السياحة ،المالئمة

 160902771(، المتطلب السابق 0+3س م ) 3العلوم التطبيقية في علم  المحافظة على االثار  160902752

وغيرها وتطبيقات هذه العلوم في دراسة وتحليل وصيانة وترميم المواد المأخوذة التعرف الى العلوم الكيميائيَّة والجيولوجيَّة والفيزيائيَّة 

من المواقع األثرية، كذلك الطرق واألساليب المخبرية الحديثة المستخدمة في ترميم القطع األثرية من مختلف المواد، وتطبيقات 

 الكمبيوتر والبرامج المختصة في دراسة وتوثيق وتسجيل القطع األثرية.

 160902771( ، المتطلب السابق 3+2س م ) 3في االثار  موضوعات متقدمة في التقنيات الحديثة  609027541

جيا والتقنيات الحديثة المستخدمة في حماية اآلثار، وتوثيقها، وإدارتها، والتكنولوجيا المتطورة في هذه المجاالت، وآليات استخدام التكنول

ى ترميم مواد ف المواد االثرية، التكنولوجي الحيوية والنانوتكنولوجي الغير إتالفيهلفحص والتحليل في صيانة وترميم األثار مثل طرق ا

االثار، المركبات والمواد المستخدمة في معالجة الصور الجدارية الملونة والقطع الحجرية وغيرها من المواد االثرية وتقنية ماسح 

 الليزر ذات االبعاد الثالثية وغيرها.

 (0+3س م ) 3، موضوعات متقدمة في علم المحافظة على اآلثار711609027

تقييم المواقع األثرية والمشاكل التي تتعرض لها، وكيفية استخدام التقنيات ، وطرق موضوعات متقدمة في علم المحافظة على اآلثار

، جية والطرق العلمية المستخدمة في المحافظةالحديثة في المحافظة على المواقع التراثية، وتوضيح مفاهيم المعالجة الوقائية والعال

 وأساليب عمل تخطيط مسبق لعملية المحافظة على المواقع األثرية.

 160902771(، المتطلب السابق 0+3س م ) 3المحافظة الوقائية على المباني والمواد التراثية  160902772

رية ثدراسة الطرق واألسباب المختلفة التي تعمل على تلف المواد الثرية والتراثية، واألساليب الوقائية الكفيلة بالمحافظة على المباني األ

والمواد التراثية المختلفة، والخصائص المميزة بالمواد التراثية وطبيعة هذه المواد، وطرق حفظ المواد العضوية والمواد الغير عضوية 

 ا يكفل سالمة القطع التراثية والمباني األثرية. بم

 160902712( ، المتطلب السابق 0+3س م ) 3 موضوعات متقدمة في التخطيط السياحي 160902781

خصائص التخطيط السياحي الجيد، المستويات و، أهمية التخطيط السياحي وأهدافه، موضوعات متقدمة في التخطيط السياحي مفهوم

يط السياحي، مع التركيز على تأثير المواقع والبيئات على عملية التخطيط والمعايير التي يجب أن يتم استخدامها عملية المكانية للتخط

إعداد وصياغة خطط التطوير السياحي وتطبيقها، كذلك كيفية خلق الشبكات التواصلية الفاعلة لتحقيق التعاون األمثل بين القطاعات 

 السياحية. التنمية والمجموعات الفاعلة في عملية

 160902712المتطلب السابق،  (0+3س م ) 3موضوعات خاصة في السياحة العالمية  912716090

حلقات نقاشية بين الطالب وكتابة تقارير حول القضايا العالمية المرتبطة بالسياسات والتحديات واالنماط المرتبطة بحركة وتطور 

 قطاع السياحة.

 (0+3س م ) 3في التراث والمتاحف   موضوعات خاصة 160902792
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التراث الغير وحف االمتوتقوم هذه المادة على خلق حلقات نقاشية بين الطالب وكتابة تقارير حول القضايا العالمية المرتبطة بالمواقع 

 ملموس.

 

 

 

                                                                                                                   

 (1/ 5رقم )ملحق 

 التحديث( )بعد االدارة السياحية /تخصصالبكالوريوسخطة 

 

 ( ساعة معتمدة 132الحد األدنى للحصول على درجة البكالوريوس في االدارة السياحية دراسة )

 بنجاح وفق تعليمات هذه الخطة.
 

  :توزع الساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس في التخصص كما يلي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         

 عدد الساعات المعتمدة                        

1-  

  27       متطلبات الجامعة -1 -2
                                                                           12أ.إجبارية                                           

 15 ب.اختيارية                                      
  21              كليةمتطلبات ال -2     

  21  جبارية                                     إأ. 

        -                                ختياريةإب.       
 81                          متطلبات التخصص -3     

 60إجبارية                                    أ. 

 21اختيارية                                  ب.

  3               المواد الحرة - 4     

  132                المجمــــوع       
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 مدلول منزلة العشرات في أرقام المواد

 

 

 ( سبع وعشرون ساعة معتمدة، موزعة على النحو التالي: 27أوالً: متطلبات الجامعة: )

 ( اثنتا عشرة ساعة معتمدة هي:12اإلجبارية: )  .1
 

 رقم المادة اسم المادة الساعات المعتمدة المتطلب السابق

 111404117 علوم عسكرية 3 -

 111404118 تربية وطنية 3 -

أو  111405098

أو  2110099

121601099 

 121601101 لغة عربية 3

أو  111405099

أو  121602099

2120099 

 121602101 انجليزيةلغة  3
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 مس عشرة ساعة معتمدة ( خ15االختيارية: ) .2
 رقم المادة اسم المادة الساعات

 111404110 اإلسالم وقضايا العصر 3

 111404111 فكر إسالمي 3

 111404112 القدس تاريخ وحضارة 3

 111404113 مبادئ الفن والجمال في األدب 3

 111404114 تاريخ األردن وحضاراته 3

 121601105 لغة عربية تطبيقية 3

 121602102 لغة انجليزية تطبيقية 3

 121602103 ترجمة فنية 3

 110108104 الطاقة ومصادرها 3

 110108113 التكنولوجيا الحيوية والمجتمع 3

 110108114 أساسيات ميكانيكا السيارات 3

 110108115 أخالقيات الحاسوب 3

 110108133 توعية بيئية 3

 140108166 التثقيف الدوائي 3

 140108134 اخالقيات العلوم 3

 151404125 مناهج ريادة االعمال 3

 111404101 الطالب والجامعة 3

 111404102 مدخل الى علم النفس 3

 111404103 مهارات الحياة 3

 111404104 االسرة وتربية الطفل 3

 111404115 علم االجتماع 3

 111404116 علم اثار وسياحة 3

 111404120 علم اقتصاد وإدارة 3

 111404121 القانون في حياتنا 3

 111404122 مبادئ لغة اإلشارة 3

 110108130 تعزيز الصحة والتغذية 3

 110108131 ثقافة صحية وإسعافات أولية 3

 110108132 رياضة وصحة 3

 121603201 (1لغة اسبانية) 3
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 141603101 اللغة االيطالية 3

 141404193 الفضية الفلسطينية 3

 111404107 حقوق االنسان 3

 

 

 

 

 ( واحد وعشرون ساعة معتمدة، موزعة على النحو التالي:21: )كليةمتطلبات الثانياً: 

 

 عدد الساعات المجموع المتطلب السابق
 رقم المادة اسم المادة

 نظري عملي

 110901103 مدخل إلى السياحة 3 - 3 -

 110901111 (1تاريخ وآثار األردن ) 3 - 3 -

 110902111 (1إدارة موارد تراثية ) 3 - 3 -

 110902131 مقدمة  في علم المتاحف 3 - 3 -

 110903111 مبادئ علم المحافظة على اآلثار 3 - 3 -

 110903161 (1عمارة قديمة ) 3 - 3 -

1001و1001103)

(او 104

او  110108099

1011100  

3 - 3 

 110108116 حاسوبيةالمهارات ال

 

 (احدى ثمانون ساعة معتمدة، موزعة على النحو التالي:81ثالثاً: متطلبات التخصص: )

 ساعة معتمدة تشمل المواد التالية: ستون( 60متطلبات التخصص اإلجبارية: ) -أ
الساعات  المتطلبات السابقة

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية

 اسم المادة

 رقم المادة

 نظري عملي

 0160901263 1لغة انجليزية للسياحة  3 - 3 111405110أو  121602101

 0160901264 2لغة انجليزية للسياحة  3 - 3 160901263

 0160901265 3لغة انجليزية للسياحة  3 - 3 160901264

 0160901102 خدمات السياحية الادارة  3 - 3 -

 0140901104 والسفرتاثيرات السياحة  3 - 3 110901103

 0110901112 (2تاريخ وآثار االردن ) 3 - 3 110901111

 0110901201 مصادر وانماط سياحية 3 - 3 110901103
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 0110901203 (1سياحية في االردن )المواقع ال 2 3 3 110901112

 0110901206 (2سياحية في االردن )المواقع ال 2 3 3 110901203

 0140901211 السياحة وشركات النقلادارة مكاتب  3 - 3 

 0140901212 ادارة االيواء 3 - 3 

 0140901213 ادارة خدمات الطعام والشراب 3 - 3 

 0110901301 سياحة مستدامة 3 - 3 110901103

 0140901302 مهارات االتصال للسياحة 3 - 3 -

 0140901351 نظم حجوزات المكاتب السياحية 3 - 3 -

 0140901352 حجوزات الفنادق نظم 3 - 3 -

 0140901407 قوانين، اخالقيات واستراتيجيات السياحة 2 - 2 

 

 

 0140901413 ادارة الموارد البشرية في السياحة 3 - 3

ساعة معتمدة  90اجتياز 

 140901352ج140901351ج

 0140901404 تدريب ميداني 3 6 6

 0110901491 ندوة 1 - 1 ساعه 90قطع 

 

 

ساااااعة معتمدة يختارها الطالب من احدى وعشاااارون ( 21)يدرس الطالبمتطلبات التخصااااص اإلختيارية  -ب

 المواد التالية:
 (اثنتا عشرة ساعة معتمده من المواد التالية شريطة ان تكون في لغة واحدة فقط12: يدرس الطالب )المجموعه االولى

 

 المتطلب السابق
الساعات 

 المعتمدة

 اسم المادة الساعات األسبوعية
رقم المادة 
 نظري عملي المقترح

 0160901161 للسياحة والفندقة  1لغة فرنسية  3 - 3 -

 0160901162 للسياحة والفندقة 1لغة اسبانية  3 - 3 -

 0160901261 للسياحة والفندقة 2لغة فرنسية  3 - 3 0160901161

 0160901262 للسياحة والفندقة 2لغة اسبانية  3 - 3 0160901162

 0160901361 للسياحة والفندقة 3لغة فرنسية  3 - 3 0160901261

 0160901362 للسياحة والفندقة 3لغة اسبانية  3 - 3 0160901262

 0160901461 للسياحة والفندقة 4لغة فرنسية  3 - 3 0160901361

 0160901462 للسياحة والفندقة 4لغة اسبانية  3 - 3 0160901362
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 ( تسع ساعات معتمده يختارها الطالب من المواد التالية9المجموعة الثانية: يدرس الطالب )

 

الساعات  المتطلبات السابقة

 المعتمدة

 رقم المادة اسم المادة الساعات األسبوعية

 نظري عملي

 0140901203 التسويق السياحي 3 - 3 -

 0110901204 جغرافية السياحة العالمية 3 - 3 110901103

او  110902111

110901103 

 0110902201 التخطيط السياحي 3 - 3

 0110902202 السياحة الثقافية 3 - 3 110901103

 0140901412 تطوير وادارة مواقع الجذب السياحي 3 - 3 140901102

 0140901443 اقتصاديات السياحة 3 - 3 140901104

 0160901421 الكتابات القديمة في األردن 3 - 3 

 0160901422 الفنون القديمة في األردن 3 - 3 

 110901202 تراث االردن الثقافي 3 - 3 

 

 ( ثالث ساعات معتمدة يختارها الطالب من المواد التي تطرحها كليات الجامعة.3رابعاً: المواد الحرة )

 

 

 وصــف المــواد
 

 0110901201مصادر وانماط سياحية  

ومن ثم خصــائصــها وطبيعة الوجهات الســياحية والنشــاطات التي تســتقطب هذه  ،تقســيم األســواق الســياحيةطرق ومنهجية 
موضـــــوعات عامة حول الســـــياحة العالمية  كتأثير العولمة واألحداث  ،إضـــــافة إلى أنماط حركة الســـــفر العالمية ،األســـــواق

ى األردن بشــــكل خاص ليتناول المنتج الســــياحي الســــياســــية والتطور التكنولوجي في مجال الســــياحة، ثم يركز المســــاق عل
 األردني وعناصره المختلفة، كذلك األسواق السياحية التي يستقطبها هذا المنتج. 

 ادارة الخدمات السياحية  ادارة الخدمات السياحية

ح الهيكل يحيث يتم توضــــ ،تصــــنيفات المنشــــات الســــياحية كالفنادق والمكاتب الســــياحية وخدمات الطعام والشــــراب وغيرها
التنظيمي لكل منها وانواع العمل في كل قسم ووصفه الوظيفي والعمليات اإلدارية التي تخصه، كذلك إدارة الموارد البشرية 

يتناول المســـاق طرق التخطيط والتصـــميم للبنى التحتية المادية والتي تســـاهم في تطوير  والمالية في اقســـام هذه المنشـــآت.
صـــــــــعيد الجزئي والكلي. التدخل الحكومي  المؤثر والجودة في صـــــــــيانة البنى التحية يجب التســـــــــهيالت الســـــــــياحية على ال

التركيز عليها وأخذها بعين االعتبار.أدارة البنى التحتية تقدم الخدمات الســــــياحية والتي تتضــــــمن التدريب وتوجهات ســــــوق 
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ة. المســــــــاق يتناول ايضــــــــا االهتمام وكل ما يتعلق بالبنى التحتي ،النقل والمواصــــــــالت ونظام الصــــــــرف الصــــــــحي ،العمل 
 بالتسهيالت السياحية المتطورة السيما السكن والمنتجعات والمنتجات السياحية المختلفة.  

 110901103مدخل الى السياحة  

دور  ،ةتاثيراتها المختلف ،الخدمات الســــــياحية االســــــاســــــية والمســــــاندة ودورها في التنمية الســــــياحية ،المفهوم العام للســــــياحة
 االقتصاد المحلي، ومن ثم توضيح هذه الموضوعات فيما يتعلق باالردن سياحيا.التنمية و  سياحة ومساهمتها في دعمال

 140901104تاثيرات السياحة والسفر  

الناتجة عن الســـياحة القطاعات المرتبطة بالقطاع الســـياحي داخليا وخارجيا  التأثيراتو األســـاســـية المتعلقة بالعوائد  المفاهيم
 االقتصــــــــادية أنواع التأثيرات بالتعرف على ســــــــيقوم الطالب .هذا األثر لتقييم وســــــــيتم التعرف على بعض المناهج المتبعة

البيئي والثقافي و  االجتماعي األثر لدراســــــــة باإلضــــــــافةاالثر المحفز، مباشــــــــرة وغير المباشــــــــر و ال للقطاع الســــــــياحي )األثر
، المخرجاتو نموذج المدخالت  مثل اآلثار تقييم تلك طرق  مناقشـــة بعضيتم  وبطبيعة الحال ســـوف .للســـياحة والســـياســـي
 .القطاع السياحي في األردن أثر يتعرف الطالب على سوف .التقييم األخرى  وأساليب

 110901111( 1تاريخ واثار االردن )

فة العصـــــــور الحجرية المختل بدءًا منالعصـــــــور التاريخية التي مّرت على العالم القديم بشـــــــكٍل عام واألردن بشـــــــكل خاص 
والعصـــــــور البرونزية وحتى نهاية العصـــــــر الحديدي، وأهم المواقع التي تمثل هذه الفترات في األردن ومقارنتها مع نظائرها 

 في منطقة بالد الشام.

 110901112( 2تاريخ واثار االردن )

رة : الكالســـــــــــيكية )الفترة االيونانية والنبطية والرومانية والبيزنطية(، والفتاألردناالعصـــــــــــور التاريخية التالية التي مرت على 
اإلسـالمية المبكرة )األموية والعباسـية( والمتأخرة )األيوبية والمملوكية والعثمانية( والعصـر الحديث، وأهم المواقع التي تمثل 

 فتراتهذه ال

 11901203مواقع سياحية في األردن  

 ، التاريخية، الدينية، المتالتالية من المصادر: االثرية االنواعالمواقع السياحية االردنية التي تتضمن 

  تلك المرتبطة بسياحة المؤتمرات والفعاليات.و  حفية 

 11901206(  2مواقع سياحية في االردن )

التالية من المصــــــــادر: الطبوغرافية، الغطائين النباتي والحيواني، المائية  االنواعالمواقع الســــــــياحية االردنية التي تتضــــــــمن 
 والمناخية. 

 0140901203التسويق السياحي  

بالعرض  وعناصـــره المختلفة المرتبطة ،كذلك خصـــوصـــية المنتج الســـياحي ،مفهوم التســـويق وأهميته في العملية الســـياحية
وكيفية إعداد بحوث وخطط تســـــــويقية إضـــــــافة إلى معرفة  الترويج كذلك المزيح التســـــــويقي وأدوات  ،والطلب  الســـــــياحيين

 كيفية دراسة األسواق السياحية.
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 110901204جغرافية العالم السياحية  

ب على أهم فيتعرف الطال ،العالمالطالب المفاهيم األســــاســــية للجغرافيا والتي تلعب دورًا هاماً  في الســــياحة والســــفر حول 
المختلفة والوجهات والنشـــاطات الســـياحية لكل منها، واألســـواق الســـياحية وخصـــائصـــها، كذلك ومعالمها األقاليم الســـياحية 

المعلومات التي يتوجب على المســـــــــــــافر معرفتها قبل القيام برحلته كاألمور المتعلقة بالصـــــــــــــحة والمنا  والعادات والتقاليد 
 المضيفة غيرها.   للمجتمعات

 140901211 إدارة شركات السياحة والسفر والنقل السياحي

في العملية الســـــياحية، ووظائفها، وتنظيمها وإدارتها، وتخطيط أعمالها،  والســـــفرتوضـــــيح دور شـــــركات ووكاالت الســـــياحة 
يث والبرية والبحرية من حويناقش ايضـــــــــــا وســـــــــــائل النقل الجوية   وعمليات تنظيم وتســـــــــــويق الرحالت الفردية والجماعية.

 أهميتها وميزاتها واستخداماتها في تنمية النشاط السياحي، كذلك ادارة وتنظيم منشآتها. 

 

 

 إدارة خدمات الطعام والشراب

 

 

 140901213رقمه: 

توضــــيح انواع منشــــآت تقديم خدمات الطعام والشــــراب، ووظائفها، وتنظيمها وإدارتها، وتخطيط أعمالها، وعمليات تصــــميم 
   بعض العمليات الهامة كالشراء والتخزين والتوزيع وغيرها. عنقوائم الطعام بشكل عام، كذلك يعطي المساق لمحة 

 140901302 مهارات االتصال في السياحة

 فةالثقافية المختل ومعاملة المجموعات لخدمة العملية السياحية في المطلوب اللفظي وغير اللفظي تصالمهارات اال

 110901301 السياحة المستدامة

اجندة و  ثم عالقة الســــــــياحة بالتنمية المســــــــتدامة، ومن والمجتمعات،االقتصــــــــاد والبيئات  التأثيرات المختلفة للســــــــياحة على
اهداف الســـــــياحة المســـــــتدامة، والســـــــياســـــــات الالزمة لتحقيقها، اضـــــــافة الى كيفية اعداد اســـــــتراتيجية تاخذ باالعتبار جميع 

 االطراف المعنية بالعملية السياحية، كذلك ادوات االستدامة.

 0140901302 مهارات االتصال في السياحة

لثقافية ا ومعاملة المجموعات لخدمة العملية السياحية المطلوب في اللفظي وغيراللفظي  مهارات االتصال يوضح المساق
  .المختلفة

 0140901351 نظم حجوزات المكاتب السياحية

  Galileoالسـياحية )مثل الجاليليو  حجوزات المكاتبيقدم المعرفة األسـاسـية لنظم البرمجيات والمعلومات المسـتخدمة في 
 (. Amadeusواماديوس 

 0140901352 الفنادقنظم حجوزات 
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 :PMSيقدم المعرفة األســــــــاســــــــية لنظم البرمجيات والمعلومات المســــــــتخدمة في حجوزات مؤســــــــســــــــات اإليواء مثل نظام 
Property   Management System  ونظامOpera . 

 

 0140901404 تدريب ميداني

التدريب في شـــــركات الســـــياحة والســـــفر ( ســـــاعة معتمدة حيث يمنح المســـــاق الطالب فرصـــــة 90يتم بعد اجتياز الطالب )
راف أكاديمي وذلك بموافقة وإشــ ،حيث يتم التركيز على تحقيق حاجات الطالب والجهة التي تقوم بالتدريب ،ومنشــأة فندقية

من قبل القســــــــــم، حيث يتوقع من الطالب معرفة المهارات المكتبية والعملية في شــــــــــركات الســــــــــياحة، كذلك خدمات قســـــــــم 
 االستقبال في الفنادق. 

 

 0140901407 قوانين، اخالقيات واستراتيجيات السياحة

ســـــــــياحية، وكذلك حقوق ومســـــــــؤوليات مختلف األطراف المعنية التشـــــــــريعات والقوانين المتعلقة بعمليات وأداء المنشـــــــــآت ال
د من بمزي القطاعين العام والخاص من الناحية الســـــــــــــــياحةالعالقة بين والوظائف و  األدوار ويناقشبالتنمية الســـــــــــــــياحية، 

 ســــــــــــياحةال قطاع من قبل الحكومة في التي تم تنفيذهاآليات الرقابة و  االتجاهاترصــــــــــــد كما يجب التركيز على ل ،التعمق
تحديد صـــيانة البنى التحتية وجودة الخدمات باإلضـــافة الى رضـــا  ،الســـياح على امن وســـالمة بصـــفة خاصـــة والتي تركز

 المستهلك

 0140901412 ادارة وتطوير مواقع الجذب السياحي

ســـياحية بتطوير وتفســـير هذه المواقع بحيث يتم تحقيق التنمية ال المتعلقةمبادئ إدارة المواقع الســـياحية المختلفة، والقضـــايا 
 المستدامة.

 0140901413 ادارة الموارد البشرية في السياحة

الشــــــؤون المتعلقة بالمصــــــادر البشــــــرية في الســــــياحة، وتتضــــــمن تحليل الوظائف، التوظيف، االختيار، التوجيه، التدريب، 
 الداء، االجور، الصحة والسالمة، كذلك عالقات العمل. والتطوير، كذلك التخطيط الوظيفي، رفع ا

 0140901443 اقتصاديات السياحة 

المفاهيم االقتصـــــادية األســـــاســـــية في مجال الســـــياحة ودورها في اقتصـــــاد البلدان المتقدمة والنامية. وســـــيتم تحليل الجوانب 
العوامل المؤثرة على الطلب الســــــياحي، قرارات ة مثل االســــــتدامة وأســــــعار الصــــــرف، والطلب الســــــياحي و المختلفة للســــــياح
للســــــياحي )المدخالت ومخرجات الســــــياحة، والمتغيرات التي تؤثر على العؤض  الى العرض باإلضــــــافةالســــــائح وســــــلوكه 

 السياحي(

 0140901491 ندوة

اقشتها وعرضها ستتم من والتي المواضيع المحدثةتحديد مختلف  سيتممعالجة ومناقشة القضايا الراهنة والجوهرية للسياحة، 
 من قبل الطالب.
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 0160901421 االثار الكتابية في االردن

دراســــــــة أصــــــــول وانواع الكتابات التي ظهرت في األردن، توزيعها الجغرافي واللغوي، امتدادها التاريخي، انواع خطوط هذه 
 الكتابات واشتقاقاتها، المواد التي كتبت عليها، دراسة وتحليل نماذج ألهم النقوش المنتشرة في األردن. 

 0160901422 تاريخ الفن القديم

 الجدارية والرســـومات التشـــكيلي الفن ،والنحت والزخارف الرســـومات ،القديمة العصـــور عبر وتطورهالفن، تاريخه  تعريف
 اإلسالمي. الفن الكالسيكية في األردن: اليونانية والرومانية والنبطية، الفنون  األردن في

 110901202 تراث االردن الثقافي

وما يرتبط  ،لحديثا فترة التاريخمظاهر الثقافة والتراث لألردن على مختلف الفترات األثرية والتاريخية، مع التركيز على 
بها من مجموعات إثنية وموروثات حضـــــــــــارية وعناصـــــــــــر ثقافية مادية ومعنوية )اللغة /العادات والتقاليد /ومظاهر الحياة 

 در هامة للسياحة الثقافية في األردناليومية...(، حيث تشكل هذه الجوانب مصا

 اللغة االنجليزية: مقدمة لطالب السياحة

بالمرافق والوظائف في المنشـــآت الســـياحية، كذلك اللغة الالزمة للتعامل  الخاصـــةيعرف المســـاق الطالب بالمصـــطلحات االســـاســـية 
 مع العاملين في المنشأة والقطاع السياحي عموما واللغة الالزمة للتعامل مع العمالء وشكاويهم

 1اللغة االنجليزية للمهن السياحية 

 2اللغة االنجليزية للمهن السياحية 

ة في اللغ والرحالت الســـــــياحية، واســـــــتخدامالحجوزات والمعامالت والوثائق الرســـــــمية  إلجراء يعرف المســـــــاق الطالب باللغة الالزمة
 السياحيةاعطاء المعلومات حول المواقع والمرافق 

 للسياحة والفنادق 1لغة 

باللغة، الحروف وأقســــــام الكلمة، تصــــــاريف االفعال، المفردات االســــــاســــــية للمجموعات يقدم المســــــاق المعرفة األســــــاســــــية 
 مختلفة )االلوان، الحيوان، النباتات االشياء...الخ(، األعداد، تركيب الجمل، التحية ولغة التخاطب اليومي االساسية. ال

 للسياحة والفنادق  2لغة 

المهارات االربعة للمحادثة، االســتماع، القراءة والكتابة. حيث ســيتمكن الطالب من التحدث عن نفســه  المســاق مبادئيقدم 
 وحياته اليومية، كذلك المفردات االساسية في مجال السياحة والفنادق.

 للسياحة والفنادق  3لغة 

ثات ءة والكتابة، مع التركيز على المحاديمنح المســــاق الطالب الفرصــــة لتقوية المهارات االربعة للمحادثة، االســــتماع، القرا
 مع السائح، ولغة المراسالت والحديث عن الخدمات السياحية والفندقية. 

 للسياحة والفنادق  4لغة 
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يزود المســاق الطالب بمســتوى متقدم في المهارات االربعة للمحادثة، االســتماع، القراءة والكتابة، مع التركيز على الثقافات 
 لفة، والمواضيع المرتبطة بالمواقع السياحية المختلفة. العالمية المخت

 

 ( 4ملحق رقم )

 البروشور الخاص بالكلية
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 ( 5ملحق رقم )

 مقترح مشروع إنشاء متحف الهاشمية التعليمي األثري 

 : هو إنشاء متحف تعليمي أثري على أرض الجامعة الهاشمية لألهداف التالية:فكرة المتحف

 تعليمية تطبيقية لدراسات المتاحف واآلثار في الجامعة.خلق بيئة  -1
 عمل نقطة جذب سياحية إضافية للجامعة من خالل إنشاء متحف أثري مميز في المحافظة. -2
 تعريف طلبة الجامعة بالتاريخ الحضاري لألردن من خالل عرض متحفي .... -3
 آليات عرضه والحفاظ عليه.زيادة وعي طلبة الجامعة وأبناء المجتمع المحلي بأهمية التراث، و  -4
استخدام التقنيات الحديثة المتاحة لدى كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث والجامعة بأسرها في تطوير  -5

 طرق العرض المتحفي األثري.
 خلق بيئة تعليمية ثقافية إضافية في الجامعة. -6

 الفكرة األولية للمتحف:

من خالل الحصول على بعض المقتنيات األثرية عرض مبسط لتاريخ وآثار األردن )تسلسل زمني(  -
 من خالل اتفاقية مع دائرة اآلثار العامة.

غرفه تفاعلية من خالل عرض نماذج ثالثية األبعاد وآلية استخدام هذه التقنيات في العرض  -
 المتحفي.

تخصيص قاعة تسمى قاعدة العرض المؤقت يمكن استخدامها للطلبة ونشاطاتهم العلمية أو يمكن  -
 ستقبال بعض المعروضات األخرى من أماكن مختلفة.ا
عمل مكتبة أثرية مبسطة داخل المتحف، ما يمكن للزائرين االطالع بشكل معمق على األبحاث  -

 األثرية والتاريخية في األردن.
 عمل قاعة لعرض مكتشفات بعثات التنقيب األثري التي تشارك بها الجامعة )جنينه مثااًل( -

 في الكلية والتي يمكن االستفادة منها في تحقيق المشروع: اإلمكانات المتوفرة
كفاءات علمية متخصصة في علوم اآلثار والتاريخ والتي يمكن االستفادة منها في عملية السرد  -1

 التاريخي واألثري.
 كفاءات علمية متخصصة في مجال التصميم وخاصة تصميم المتاحف والمعارض. -2
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 تاحف والبيئة المتحفية.كفاءات علمية متخصصة في إدارة الم -3
 كفاءات علمية متخصصة في مجال المحافظة على اآلثار. -4
 كفاءات علمية متخصصة في دراسة الزوار. -5
 ( قطعة.10خزانات عرض قطع أثرية تقريبًا عدد ) -6
 مقتنيات أثرية من موقع جنينه األثري. -7
 منتجات رقمية خاصة بقاعة العرض المتحفي االفتراضي. -8

 لمساندة الجامعة الهاشمية في هذا المشروع:الجهات المقترحة 

 وزارة السياحة واآلثار -1
 دائرة اآلثار العامة -2
 متحف األردن -3
 القيادة العامة للقوات المسلحة -4
 هيئة تنشيط السياحة -5
 المركز الجغرافي الملكي -6
 وزارة الثقافة -7
 وزارة التربية والتعليم -8
 المركز األمريكي للدراسات الشرقية -9
10- USAID 
 الكبرى أمانة عمان  -11
 مؤسسات وجهات حكومية وخاصة حسب طبيعة العرض المتحفي -12

 

 تسلسل زمني               
 
 
 

األردن عبر 

 األردن الحديث التاريخ

قاعة العرض 

 المؤقت

قاعة عرض 

المكتشفات المشاركة 

 بها الجامعة

مكتبة 

 المتحف

قاعة العرض 

 التفاعلي
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 (6ملحق رقم )
 الوظيفي للمتحفالوصف 

 الجزء اإلداري للمتحف

 2م40 مكتب مدير المتحف ج قاعة اجتماعات

 مكتب أمين 

 المتحف

 2م 18

 2م 15 مكتب أمين المستودع

 2م 15 مكتب مسؤول الصيانة والبيئة المتحفية

 صاالت العرض

 2م 100 قاعة استقبال وعرض

 2م 150 قاعة األردن عبر التاريخ

 2م 100 الحديثقاعة األردن 

 2م 80 قاعة العرض المؤقت

 2م 100 قاعة المكتشفات الجامعية

 2م 80 مكتبة المتحف

 2م 50 قاعة العرض التفاعلي

 صاالت العرض الخارجية ) حيث يتوفر(

 الخدمي الجزء

 2م 65 قاعة صيانة

 2م 100 قاعة مستودع المتحف

 2م 30 قاعة فرز

 2م 100 قاعة مختبر

 2م 60 للزوار( 2للموظفين ج  2)4عدد حمامات 

 2م 10 غرفة خدمة
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 (7ملحق رقم )
 الكلية تقرير حول مختبرات

 أجهزة البحث العلمي الموجودة في المعهد والبيانات الخاصة بها

Table ( 1 ) : 

# 

 

 

اسم 

 المختبر

 

 اسم الجهاز

 

 عمل الجهاز

مدى استخدامه 

ألغراض البحث 

 العلمي

 

الجهازمدى صالحية   

مختبر   .1

المحافظة 

 على اآلثار

Spectroradiome

ter 

Designed to measure the 

spectral power distribution of 

a source. From the spectral 

power distribution، the 

radiometric، photometric، 

and colorimetric quantities of 

light can be determined in 

order to measure، 

characterize، and calibrate 

light sources for various 

applications. 

 

Can be used 

after the 

maintenance 

and 

calibration 

Needs updating 

and calibration  

مختبر   .2

 البتراء
Ground Probing 

Radar (GPR) 

A geophysical method that 

uses radar pulses to image 

the subsurface. 

Can be used  Working 

قسم   .3

 الكيمياء
Simultaneous 
Thermal 

Analysis 

Machine 

(available at the 

Dept of 

Chemistry) 

Properties of materials are 

studied as they change with 

temperature.  

Can be used 

after 

providing the 

Pans of 600 

and 800 

Degrees 

Working (needs 

Analysis Pans of 

600 and 800 

Degrees) 

4.   

 مكتب

 م. فواز

3D Laser 

scanner 

A device that analyses a real-

world object or environment 

to collect data on its shape 

and possibly its appearance 

(e.g. colour). The collected 

data can then be used to 

construct digital three-

dimensional models. 

 

Can be used 

after the 

maintenance 
Needs 

maintenance  

د. أ.  .5

 سلطان
Handheld 3D 

Laser scanner 

Handheld scanner device 

allow users to quickly and 

accurately digitize parts at 

different locations. 

Will be used  Was bought bust 

has not been 

received yet 

(under 
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processing of 

the Jordanian 

Customs)  

مختبر   .6

المحافظة 

 على اآلثار

Portable XRF A device that is used for 

Elemental analysis 

Can be used 

after the 

calibration 

Needs 

calibration 

مختبر   .7

 البتراء
Differential GPS  

Leica System500 

Device that is used for very 

precise Global Positioning 

System (GPS) Surveying. 

Can be used 

 
Can be used 

مختبر   .8

 البتراء
Electronic 

theodolite Leica 

TC1800 

Device that is used for very 

precise land & engineering 

Surveying. 

Can be used 

Can be used 

مختبر   .9

 البتراء
Total Station 

Leica TCRA 1103 

PLUS 

Device that is used for very 

precise land & engineering 

Surveying and for building 

documentation. 

Can be used 

Can be used 

10.   

 مكتب

 م. فواز

Large format 

plotter Cannon 

Used for printing large format 

plans and posters 
Can be used 

after the 

maintenance 

Needs 

maintenance  

مختبر   .11

 البتراء
Large format 

plotter 

hp 

Used for printing large format 

plans and posters 
Can be used 

after the 

maintenance 

Needs 

maintenance  

 

مختبر   .12

 البتراء
Geological 

Microscope 

(LEICA). 

Microscope: 

Leica 

DmlpTrinocular 

Polarization 

Microscope، For 

TransmittedAnd 

Reflected Light 

Polarizing microscope can 

provide quantitative 

information about the 

specimen.  They are primarily 

used in geology for mineral 

thin sections، and by textile 

and forensic sciences for fiber 

analysis or asbestos 

identification. 

Can be used 

after 

the 

maintenance 

Needs 

maintenance 

(increase the 

area of view) 

and software 

update 

مختبر   .13

 البتراء
Binder Drying 

Oven/Hot Air 

Sterilizer، Ed53 

Binder/German

y 

Drying and heating chemicals، 

glassware and objects 

including archaeological 

materials  

Can be used 

after the 

maintenance 

Needs 

maintenance  
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 مختبروالمعدات الموجودة في  الكيميائية  المواد

   

 :Table ( 2 )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes contents No. # 

 plaster Bags     

Locker3 

 

 

 Inorganic sulfate Sample in beakers 

 Paper / carton  Epodye  

  Silica carbide  

 Conical flask  Chemicals tools  

  Volumetric flask  Beaker  

Notes contents No. # 

 Pharmafix Surgical blades 

carbon steel 

 

 

 

Locker 

1  

 gloves Filmoplast r p 

 Disposable syringe Filmoplast t 

 Cotton absorbent roll Wipes 

 -alcium nitrate 4C

hydrate 

mmonium sulfateA  

 

 

 

 

 

 

Locker 

2  

 Calico cloruro Aluminum 

potassium sulfate 

deduce hydrate 

 ron sulfate I

heptahydrate 

Ammonium GPR 

 otassium bromideP -arium chloride 2B

hydrate 

 chloride-uecksliberQ alcium carbonatesC 

 -odium sulfate 10S

hydrate 

Calcium hydroxide 

 Sodium chloride Calcium sulfate 7-

hydrate 

 Sodium hydrogen 

chloride 

Calcium chloride 

anhydrous 
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 Funnel  Pipette Locker 

 4 / 

5/6 

 

 Burette Flask  

 Drop bottle   

 H2SO4 AgNO3 

  Microscope / 

sartorius  

Locker 5/6/8 

 Struers(epovac)  Potassium 

bromide  

Locker 7  

 Amaco liquid gloss Marcurio 

  NaCL  

 Hydroxyl 

ammonium 

chloride  

Ammonium 

molybdat 

 

 

 

 

 

 

 

Locker 8 

 

 Potassium 

disulphate  

Reagent BD 

 Oxalic acid 

dehydrate  

ACIDO 

SULFAMICO  

 Titan yellow  Cholesterol  

 Triton x -100 Archival mist  

 Absorence Goe gone  

 Leather 

preservation & 

restorer  

PEC-12 archival 

photograph 

cleaner  

  Ciprofloxacin-cl  

 Document / folder Document 

preservation 

binder  

Locker 9 

  Blotters  

 Silver nitrate  Silica gel orange  Locker 10  

 Sodium carbonate 

anhydrous  

Sodium chloride 

 Sodium sulphate 

10 –hydrous   

Sodium hydrogen 

carbonates  

  Sulphamic acid  
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  Locker 11 شرائح   

  Chemical tools  

 Chemical tools  Retort clamp 

cartons  

Locker 12  

  Parafilm  

 Em- dispenser Zinc metal  Locker 13  

  Locker 14 -15 للطالب   

  Chemical tools  Locker 16  

قطع  –معالق  –صواني   

 بالستيكية 

Locker 18  

  Ethanol bottles  Locker 22-23  

 Rotofix Struers hotplates   Locker 24-25 

  Dispenser  

   Locker 26-30  

  Locker 31 عينات حجارة   

  Flask   

 Chemical tools   علب بالستيكية Locker 32-33 

  علب زجا    

 Locker 34 ورق ترشيح  قطع بالستيكية  

  (  phكاشف )   

 Magnesium 

hydroxide 

carbonates  

Methanol 

alcohols  

Locker  

(fume hood ) 

 Diethyl ether Dichloromethane   

  Aluminum oxide 

active  

 

 
 

Quantity Other Chemicals 

4 metal containers 30 Liter each Turpentine Substitute 

3 metal containers 30 Liters each Tetraethyl Silicate 
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4 Aluminum containers 5 Liters each Diethyl ether 

23 Metal containers 5 Liters each Methylethyl Ketone 

 
 

 

  Equipment and tools  

 Notes   

  Starorius   

 Para film  

 Auto sieve shaker  

 Plasti- bat  

 ) عجانة فخار (

 Day ton  

 

 

Thermistor  

Thermometer digitron  

 Tetra con  

 Jenway hotplate -stirrer 

 blender 

 Ino lab  

 Sonication branson  

 

 

Nabertherm more than heat 30-

300c 

 

 

Rotofix 

 (centrifuge )  

 Microscope  

 Struers epovac  

 Bienfage master piece 160 M 

 Dispenser  
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 (8ملحق رقم )

 الجامعيمسابقة تصوير فوتوغرافية خاصة بهدف نبذ ومحاربة العنف 

 
 عنوان المسابقة : " معًا  لنبذ ومحاربة العنف الجامعي... حتى نضمن مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة".

 12/4/2017اخر موعد لالشتراك  بالمسابقة :                 22/2/2017موعد بدء  المسابقة : 

 مقدمة

الضوء  إلقاءبطلبتها في الجامعة الهاشمية كمساهمة تم طرح هذه المسابقه ايمانا من الكلية بضرورة اشراك 
ناعة الثاني ابن الحسين المعظم في ص عبد هللاعلى أهمية األوراق النقاشية لصاحب الجاللة الهاشمية الملك 

 وذلك في سبيل االسهام في نبذ ومحاربة العنف الجامعي. ،من خالل عدسات المهتمين والمبدعين ،المستقبل

وينشده الجميع  ،نبدأ معًا لحظة المسؤولية التاريخية لبناء المستقبل الذي يستحقه األردن ،غداً "اليوم وليس 
اني ابن الحسين الث عبد هللاالملك  لصاحب الجاللة الهاشمية النقاشية األولى )الورقةألجل الحاضر والمستقبل"

كانون  29الموافق  ،هجرية 1434 صفر 16السبت  مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة بعنوان المعظم
 ميالدية(. 2012األول 

ارك تش األقل أنفاعل على  أنت كطالبأما دورك  ،أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطية المتجددة عدة.هنالك 
ومحاربة العنف الجامعي...فالمواطنة الفاعلة ال تكتمل اال بممارسة حقك في نبذ العنف الجامعي  في نبذ

 الذي يعطل تطوير المسيرة التعليمية واألكاديمية في أ ردننا الحبيب.

 ةؤوليالمس عدم االكتراث وعدم الجامعي تعنينبذ ومحاربة العنف  المشاركة فيوعدم  مباالة ان عقلية الال
 اة على عاتقك كطالب بل أيضا كمواطن فاعل...الملق

 لجامعي ا ومحاربة العنفصورة في مجال نبذ  ألفضلمسابقة  طالبها بعمللذلك تتشرف الكلية بدعوة  

 محاور المسابقة 

ومحاربة العنف الجامعي   تحت عنوان " معًا لمحاربة العنف  هو نبذتقتصر المسابقه على محور رئيسي 
 الجامعي... حتى نضمن مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة".

 عمل من الناحية الفنية التقنية والجمالية وموضعها والرسائل التي تحتويها لتوضيح أفضلحيث سيتم اختيار 
 الجامعي.ومحاربة العنف  فكرة نبذ
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 مسابقة اهداف ال

تحفيز طالب الكلية على تفعيل عدساتهم الكتشاف أهمية األوراق النقاشية لصاحب الجاللة الهاشمية  .1
الثاني ابن الحسين المعظم في صناعة المستقبل من خالل "معًا لمحاربة العنف  عبد هللاالملك 
 ."الجامعي

 ال.توفير فرصة للمشاركين للمساهمة في طرح أفكار ابداعية في هذا المج .2
ة في العنف الجامعي المتواجد ضرورة لمحاربةالكلية للتعرف على  من طلبةتحفيز االجيال الجديدة  .3

 الجامعات األردنية.
تسليط الضوء على أسباب العنف الجامعي مما يساهم في زيادة االهتمام به كونه عائق في صناعة  .4

 المستقبل.
 لفائزين.لوتشجيع المبدعين في معرض خاص يتم فيه عرض اعمالهم وتوزيع جوائز  تكريم المشاركين .5

 التحكيم و  جوائز المسابقة

تصوير مع مختصين بتقنيات ال الكلية بالتعاون لجنة في  سيتم تحكيم االعمال المقدمة للمسابقة من خالل
 الجامعة.الفوتوغرافي في 

 2Aخمسة عشر صورة مشاركة ليتم طباعتها من قبل الكلية بحجم  أفضلبعد التحكيم سيتم اختيار  -
 الجوائز.الختيار أفضل ثالث اعمال لمنحها  في الكليةاالعمال  هذهسيتم عمل معرض لعرض  -
   ( مئة دينار للفائزين الثالث األوائل، وتوزيع شهادات تقدير لباقي الفائزين.100بقيمة )يتم منح جوائز  -
 وتقدير للمشاركة في المسابقة من قبل الكلية. شاركين شهادة شكرسيتم منح باقي الم -

 شروط المسابقة

 -الفنية: الشروط 

دة تخرجهم تزيد م على أالحديثي التخرج  الجامعة وللطلبةمفتوحة لجميع طلبة الكلية في  المسابقة .1
 سنه.عن 

 تتعلق بموضوع نبذ ومحاربة العنف الجامعي. ان تكون الصورة المشارك بها .2
وان تكون الصورة المقدمة ملونة وملتقطه باستخدام كاميرا  ،فقطواحدة يحق للمصور المشاركة بصورة  .3

  احترافيه او شبه احترافية
ابقة ولم يسبق له المشاركة فيها بمس للمشاركة من تصوير المتقدم نفسه، المقدمةان تكون الصورة  .4

 اخرى أو سابقة.
 اإلضافةب الصورة،وصفا مختصرا لموضوع و  واضحا للصورةتعليقا و  يضع عنواناعلى المشارك ان  .5

 اسم المصور، التعليق(،التقاطها )الى تاريخ 
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عن األكبر ، وال يقل طول الضلع  jpg بها بصيغة ملفات رقمية بامتداد المراد المشاركتقدم الصور  .6
 ( بكسل .3000)

 على أصل الصورة.واللون والحدة للصورة بشكل محدود ال يؤثر  اإلضاءةيسمح بتعديل  .7
أو توقيع أو تاريخ أو اسم  إطاروال تقبل الصور المضاف اليها  ،أو الدمج باإلضافاتال يسمح  .8

 .عنصرأو مضاف اليها أي  المصور،

 شروط عامة 

 االلكتروني:على البريد  10/4/2017اخر موعد لتسليم االعمال الكترونيا يوم  .1
naifh@hu.edu.jo 

 التاريخ المعلن اعاله.من نفس اليوم و المعنية  للجهة A3وبحجم يتم تسليم نسخة مطبوعة ملونة  .2
لجنة المنظمة ل يحقكما  ،يحتفظ المصور بالحقوق الملكية للصورة المتقدم بها ويبقى هو المالك لها .3

استخدام الصور المتقدم بها )سواء فازت او لم تفز في المسابقة( في المعرض المصاحب  للمسابقة
 .للمسابقة وفي كتيب المسابقة وفي أي وسائل او مواد أخرى خاصة بلجنة المسابقة او الترويج لهما

لك ذاستخدام الصور الفائزة في مختلف الوسائل التي تستخدمها بما في  للمسابقةيحق للجنة المنظمة  .4
المعارض والكتيبات والمطبوعات والمواد الترويجية والوسائل االلكترونية، ونشرها في أي من وسائل 

 للكلية وللجامعة.و  اإلعالم بغرض التسويق لنبذ ومحاربة العنف الجامعي
يحق إلدارة المسابقة رفض أية صورة مقدمة، ال تتوافق مع المواصفات أو األهداف أو المواضيع أو  .5

 ، دون إبداء أية أسباب.الشروط
ال يحق للمشترك بأي حال من األحوال سحب الصورة من المسابقة بعد أن يتقدم بها للمشاركة في  .6

 المسابقة.
ال يحق ألعضاء لجنه الكية المنظمة أو لجنة التحكيم أو الجهات التي تعمل في التنظيم المشاركة  .7

 في المسابقة.
لمشاركة فيها ُتعد موافقة مسبقة وشاملة على كافة الشروط شروط االشتراك في المسابقة قطعية، وا .8

المذكورة أعاله، هذا وسوف يتم تجاهل المشاركات التي يتم اكتشاف أنها ال تلتزم بالمعايير والشروط 
 .أعاله

يعتبر الملف األصلي للصورة وثيقة ملكية الصورة وقد يطلب من المشارك تقديمه إلى إدارة المسابقة  .9
حتفاظ بالملف األصلي للصورة كما خرج من الكاميرا دون أي تعديل، ويلتزم المشارك لذا يجب اال

 .10/4/2017الثالثة مساء يوم  الساعةبإرسال الملف األصلي للصورة المشاركة بحد اقصاه 
 المعرض  .10
 الكلية بعد اعالن النتائج وتوزيع الجوائز  في رحابصورة في معرض يقام  15 أفضلسيتم عرض  -
 لكتيب.وتوزيع اسيتم طباعة كتيب يحتوي االعمال الفائزة مع شرح بسيط لكل عمل ليتم الحقًا نشر  -
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 201/ 4/  13سيتم اعالن نتائج المسابقة واعالم الفائزين في 
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 (9ملحق رقم )

 والعمراني في االردن مسابقة تصوير فوتوغرافية خاصة بتصوير التراث الحضاري

    

 

 والعمراني في االردن واألنسان ". محاكاة ما بين التراث الحضاري عنوان المسابقة: " 

 12/4/2017اخر موعد لالشتراك بالمسابقة:                 22/2/2017موعد بدء المسابقة: 

 مقدمة

تم طرح هذه المسابقه ايمانا من الكلية بضرورة اشراك طالبها في الجامعة الهاشمية كمساهمة بإلقاء الضوء 
ع التراث المعماري المختلفة في المملكة األردنية الهاشميه من خالل عدسات المهتمين والمبدعين، على مواق

 وذلك في سبيل االسهام في توثيقها للمحافظة عليها الحقا.

لذلك تتشرف الكلية بدعوة طالبها بعمل مسابقة ألفضل صورة في مجال عالقة التراث المعماري واالنسان  
 في االردن.

 محاور المسابقة 

والعمراني واالنسان تحت عنوان " محاكاة ما بين  تقتصر المسابقه على محور رئيسي هو التراث الحضاري 
 التراث واالنسان".

ة أو يمة تراثية أو معماريكل ما شيده االنسان من مدن، قرى، أحياء، مباني، وحدائق ذات ق ويقصد بالتراث
مناطق  ية،ا: الماني التراثيعلمية أو ثقافية أو وظيفية والمحددة تصنيف اقتصادية أو تاريخية أوعمرانيًا و 

 مواقع التراث العمراني. ،التراث العمراني

حيث سيتم اختيار أفضل عمل من الناحية الفنية التقنية والجمالية وموضعها والرسائل التي تحتويها لتوضيح 
 .مدى ارتباطه بالتراثبين االنسان و  العالفة

 مسابقة اهداف ال

 تحفيز طالب الكلية على تفعيل عدساتهم الكتشاف التراث في مختلف مدن وقرى المملكة. .1

توفير فرصة للمشاركين للمساهمة في توثيق التراث المعماري في جميع أنحاء المملكة االردنية  .2

 الهاشمية.

 ي المملكة.تحفيز االجيال الجديدة من طلبة الكلية للتعرف على الطرز التراثية المتواجدة ف .3
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تسليط الضوء على مواقع التراث العمراني مما يساهم في زيادة االهتمام بها ألنها تحمل تراث وذاكرة  .4

 المكان.

تكريم المشاركين وتشجيع المبدعين في معرض خاص يتم فيه عرض اعمالهم وتوزيع جوائز  .5

 للفائزين.

 جوائز  المسابقة و التحكيم 

لجنة متخصصة بالتراث في الكلية بالتعاون مع مختصين  للمسابقة من خاللسيتم تحكيم االعمال المقدمة 
 بتقنيات التصوير الفوتوغرافي في الجامعة.

 2Aبعد التحكيم سيتم اختيار أفضل خمسة عشر صورة مشاركة ليتم طباعتها من قبل الكلية بحجم  -

 لمنحها الجوائز.سيتم عمل معرض لعرض هذه االعمال في الكلية الختيار أفضل ثالث اعمال  -

 يتم منح جوائز لألعمال موزعة كاالتي:   -

    

 دينار 100الثالثة  دينار 200الثانية    دينار       300الجوائز للمرتبة االولى    

  دينار 20الخامسة عشر  –المراتب العاشرة  دينار   50التاسعة   -المراتب   الرابعة

 

 وتقدير للمشاركة في المسابقة من قبل الكلية. سيتم منح باقي المشاركين شهادة شكر -

 شروط المسابقة

 -الشروط الفنية: 

دة تخرجهم م على أال تزيدالمسابقة مفتوحة لجميع طلبة الكلية في الجامعة وللطلبة حديثي التخر   .1
 عن سنه 

 ان تكون الصورة المشارك بها الحد مواقع او عناصر التراث في االردن. .2
، وان تكون الصورة المقدمة ملونة وملتقطه باستخدام واحدة فقطيحق للمصور المشاركة بصورة  .3

  احترافيه او شبه احترافيةكاميرا 
ان تكون الصورة المقدمة للمشاركة من تصوير المتقدم نفسه، ولم يسبق له المشاركة فيها بمسابقة  .4

 اخرى أو سابقة.
تاريخ  ورة ووصفا مختصرا لموضوع الصورة،على المشارك ان يضع عنوانا واضحا للص .5

اسم موقع التقاط الصورة واسم المبنى المصور.  )اسم المصور، تاريخ التقاط الصورة،  التقاطها،
 الموقع(، ماس

، وال يقل طول الضلع األكبران  jpg تقدم الصور المراد المشارك بها بصيغة ملفات رقمية بامتداد .6

 ( بكسل .3000)

 ضاءة واللون والحدة للصورة بشكل محدود ال يؤثر على أصل الصورة.يسمح بتعديل اإل .7
ال يسمح باإلضافات أو الدمج، وال تقبل الصور المضاف اليها إطار أو توقيع أو تاريخ أو اسم  .8

 .عنصرالمصور، أو مضاف اليها أي 

 شروط عامة 

 وني:على البريد االلكتر 10/4/2017اخر موعد لتسليم االعمال الكترونيا يوم  .1

naifh@hu.edu.jo 

 للجهة المعنية من نفس اليوم والتاريخ المعلن اعاله. A3يتم تسليم نسخة مطبوعة ملونة وبحجم  .2
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ة المنظمة للجن يحق، كما لهايحتفظ المصور بالحقوق الملكية للصورة المتقدم بها ويبقى هو المالك  .3

الصور المتقدم بها )سواء فازت او لم تفز في المسابقة( في المعرض المصاحب  للمسابقة استخدام

 .هماالمسابقة او الترويج ل بلجنةللمسابقة وفي كتيب المسابقة وفي أي وسائل او مواد أخرى خاصة 

الصور الفائزة في مختلف الوسائل التي تستخدمها بما في ذلك  للمسابقة استخداميحق للجنة المنظمة  .4

ارض والكتيبات والمطبوعات والمواد الترويجية والوسائل االلكترونية، ونشرها في أي من المع

 و وسائل اإلعالم بغرض التسويق للتراث 

 للكلية وللجامعة. .5

يحق إلدارة المسابقة رفض أية صورة مقدمة، ال تتوافق مع المواصفات أو األهداف أو المواضيع  .6

 .أو الشروط، دون إبداء أية أسباب

يحق للمشترك بأي حال من األحوال سحب الصورة من المسابقة بعد أن يتقدم بها للمشاركة في ال  .7

 .المسابقة

المنظمة أو لجنة التحكيم أو الجهات التي تعمل في التنظيم المشاركة في لجنه الكية ال يحق ألعضاء  .8

 .المسابقة

ط سبقة وشاملة على كافة الشروشروط االشتراك في المسابقة قطعية، والمشاركة فيها تُعد موافقة م .9

المذكورة أعاله، هذا وسوف يتم تجاهل المشاركات التي يتم اكتشاف أنها ال تلتزم بالمعايير والشروط 

 .أعاله

يعتبر الملف األصلي للصورة وثيقة ملكية الصورة وقد يطلب من المشارك تقديمه إلى  .10

كما خر  من الكاميرا دون أي تعديل،  إدارة المسابقة لذا يجب االحتفاظ بالملف األصلي للصورة

بحد اقصاه الساعة الثالثة مساء يوم ويلتزم المشارك بإرسال الملف األصلي للصورة المشاركة 

 .10/4/2017الخميس 

 المعرض 

 صورة في معرض يقام في رحاب الكلية بعد اعالن النتائج وتوزيع الجوائز  15سيتم عرض أفضل  -

 االعمال الفائزة مع شرح بسيط لكل عمل ليتم الحقاً نشر وتوزيع الكتيب.سيتم طباعة كتيب يحتوي  -

 2017/ 4/  13سيتم اعالن نتائج المسابقة واعالم الفائزين في 
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الهاشمية للجامعة األكاديمي الدليل

 

Faculty Of: Queen Rania Faculty of Tourism and 

Heritage 

 الملكة رانيا للسياحة والتراث كلية

 المستدامةقسم السياحة .1

 قسم إدارة الموارد التراثية.2

 قسم المحافظة على اآلثار.3

 

 الدكتور فادي بلعاوي:  العميد

 الدكتور مهدي الزعبي: العميد نائب

 مساعد العميد: الدكتورة فردوس العجلوني

 

 1999/2000 :الكلية نشئتأ



215  /437 

 

 
 

 

 :لىإ تهدف

تأهيل كوادر وكفاءات واعية إلى ضرورة التنمية السياحية وتعزيزها كمصدر دخل  .1
مع التأكيد على  سالمة المواقع والمكتشفات األثرية وحمايتها وصيانتها وإدارتها 

 إدارة سليمة. 
إعداد وعمل دراسات للتطوير السياحي للمحافظات وإعداد برامج إدارة لمواقع  .2

 ي المملكة.الجذب السياحي المنتشرة ف
إجراء المسوحات والتنقيبات األثرية والدراسات االستشارية في مجال السياحة  .3

واآلثار والتراث بالتعاون مع مراكز الدراسات واألبحاث والدوائر الحكومية 
 والمجتمع المحلي.

إنشاء قواعد بيانات ومعلومات في مجال السياحة واآلثار والتراث والفندقة والعاملين  .4
 عتماد وسائل التوثيق اإللكتروني الحديثة.فيها، وا

عقد المؤتمرات المحلية والدولية والندوات وورش العمل والدورات التدريبية  .5
 للعاملين في مجاالت السياحة واآلثار والتراث والفندقة من القطاعين العام والخاص.

 إنشاء متحف تعليمي أثري في الجامعة الهاشمية. .6
 

 : التالية العلمية األقسام الكلية وتضم

 إدارة الموارد التراثية  قسمو  المحافظة على اآلثار  وقسم السياحة المستدامـة  قسم 

 :التالية التخصصات في البكالوريوس درجة تمنح وهي

 اإلدارة السياحية

 علم المحافظة على اآلثار

 إدارة الموارد التراثية والمتاحف

 ماجستير: آثار الحضارات العربية القديمة

 :الكلية في القبول شروط

  ةالعام الثانوية شهادة يقبل في تخصص اإلدارة السياحية الطلبة من حملة -1

 .%(65) عن المعدل يقل ال كافة الفروع، أو ما يعادلها على أن

يقبل في تخصصي علم المحافظة على اآلثار، وإدارة الموارد التراثية،  - -2
رع العلمي أو المسار الثاني من الطلبة من حملة شهادة الثانوية العامة الف

 (.%65فرع اإلدارة المعلوماتية على أن ال يقل المعدل عن )
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:قسم السياحة المستدامة 
 رئيس القسم: الدكتورة فردوس العجلوني

 

األستاذ الدكتور سلطان المعاني :األساتذة 

 

المشاركون األساتذة: 
oد. فردوس العجلوني 
oد. خالد دغلس 
o القدرةد. حسين 
oد. اياد المصري 
oد. ميرنا مصطفى 

المساعدون األساتذة: 
oد. رمزي الروسان 
oد. مالك بدر 

:المدرسون المساعدون 
م. نرمين خصاونه 
ال يوجد :المتفرغون المحاضرون 

 

ال يوجد :التدريس مساعدو 
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 قسمال نشأة

م بهدف تأهيل موارد بشرية متميزة في 1999/2000الهاشمية في عام إنشاء القسم في كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث في الجامعة  تم

مجاالت السياحة، وأن تكون هذه الفئة من الخريجين قادرة على مواجهة متطلبات سوق العمل السياحي المتزايد، خاصة إذا ما أخذ بعين 

اشمية. ترتكز فكرة إنشاء الكلية ومن ضمنها القسم على قيم االعتبار أن القطاع السياحي يشكل مورداً اقتصادياً هاماً للمملكة األردنية اله

  جوهرية تتمثل ب: االهتمام بالموارد البشرية، الحفاظ على اآلثار والتراث، التدريب وتنمية الذات، تحقيق االستدامة، والمواطنة.
داد كادر بشري مؤهل للعمل في الخطوط يدرس الطلبة من خالل بكالوريوس االدارة السياحية  مساقات نظرية وعملية تهدف الى  اع

االمامية واالستقبال في المنشآت السياحية المختلفة والمرتبطة باجراء الحجوزات للرحالت واالقامة في المنشآت السياحية )المكاتب 

 السياحية والفنادق بشكل رئيسي وليس حصرا(.

 : التخصص متطلبات

 :التالي النحو على موزعة معتمدة ساعة(  132)   

 :  التالية المواد تشمل معتمدة ساعة( 60: ) اإلجبارية-أ

 اسم المادة الساعات األسبوعية الساعات المعتمدة المتطلبات السابقة

 رقم المادة
 نظري عملي

 160901263 1لغة انجليزية للسياحة  3 - 3 111405110أو  121602101

 160901264 2لغة انجليزية للسياحة  3 - 3 0111403214

 160901265 3لغة انجليزية للسياحة  3 - 3 0111403215

 160901102 ادارة الخدمات السياحية  3 - 3 -

 0140901104 تاثيرات السياحة والسفر 3 - 3 110901103

 0110901112 (2تاريخ وآثار االردن ) 3 - 3 110901111

 0110901201 مصادر وانماط سياحية 3 - 3 110901103

 0110901203 (1مواقع سياحية في االردن ) 2 3 3 110901112

 0110901206 (2مواقع سياحية في االردن ) 2 3 3 110901203

 0140901211 ادارة مكاتب السياحة وشركات النقل 3 - 3 

 0140901212 ادارة االيواء 3 - 3 

 0140901213 ادارة خدمات الطعام والشراب 3 - 3 

 0110901301 السياحة المستدامة 3 - 3 110901103

 0140901302 مهارات االتصال للسياحة 3 - 3 -

 0140901351 نظم حجوزات المكاتب السياحية 3 - 3 -

 0140901352 نظم حجوزات الفنادق 3 - 3 -

 0140901407 قوانين، اخالقيات واستراتيجيات السياحة 2 - 2 

 0140901413 في السياحةادارة الموارد البشرية  3 - 3 140901102

 90اجتياز 0140901352 0140901351

 ساعة معتمدة 

 0140901404 تدريب ميداني 3 6 6

 0110901491 ندوة 1 - 1 
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 وصف المواد:

 ( ساعات3( )0110901103( المتطلب السابق )0110901201مصادر وانماط سياحية )

طرق ومنهجية تقساايم األسااواق السااياحية، ومن ثم خصااائصااها وطبيعة الوجهات السااياحية والنشاااطات التي تسااتقطب هذه األسااواق، 

إضااااافة إلى أنماط حركة الساااافر العالمية، موضااااوعات عامة حول السااااياحة العالمية  كتأثير العولمة واألحداث السااااياسااااية والتطور 

سياحة، ثم ير سياحي األردني وعناصره المختلفة، كذلك التكنولوجي في مجال ال كز المساق على األردن بشكل خاص ليتناول المنتج ال

 األسواق السياحية التي يستقطبها هذا المنتج. 

 ( ساعات3( )160901102ادارة الخدمات السياحية )

ي لكل يث يتم توضيح الهيكل التنظيمتصنيفات المنشآت السياحية كالفنادق والمكاتب السياحية وخدمات الطعام والشراب وغيرها، ح

منها وانواع العمل في كل قسم ووصفه الوظيفي والعمليات اإلدارية التي تخصه، كذلك إدارة الموارد البشرية والمالية في اقسام هذه 

ية على الصعيد حيتناول المساق طرق التخطيط والتصميم للبنى التحتية المادية والتي تساهم في تطوير التسهيالت السيا المنشآت.

الجزئي والكلي. التدخل الحكومي المؤثر والجودة في صيانة البنى التحية يجب التركيز عليها وأخذها بعين االعتبار. . أدارة البنى 

التحتية تقدم الخدمات السياحية والتي تتضمن التدريب وتوجهات سوق العمل ، النقل والمواصالت ونظام الصرف الصحي، وكل ما 

البنى التحتية. المساق يتناول ايضا االهتمام بالتسهيالت السياحية المتطورة السيما السكن والمنتجعات والمنتجات السياحية يتعلق ب

 المختلفة.  

 ( ساعات3) ( 11090103مدخل الى السياحة )

تاثيراتها المختلفة، دور السااااياحة ، الخدمات السااااياحية االساااااسااااية والمساااااندة ودورها في التنمية السااااياحية، المفهوم العام للسااااياحة

 االقتصاد المحلي، ومن ثم توضيح هذه الموضوعات فيما يتعلق باالردن سياحيا.التنمية و ومساهمتها في دعم

 ( ساعات3) (0110901103( المتطلب السابق )140901104تأثيرات السياحة والسفر )

عن السياحة القطاعات المرتبطة بالقطاع السياحي داخليا وخارجيا  األساسية المتعلقة بالعوائد والتأثيرات الناتجة المفاهيم

اع للقط االقتصادية أنواع التأثيرات بالتعرف على سيقوم الطالب .هذا األثر لتقييم وسيتم التعرف على بعض المناهج المتبعة

 السياسيوالبيئي والثقافي و عياألثر االجتما مباشرة وغير المباشر واالثر المحفز، باإلضافة لدراسةال السياحي )األثر

لتقييم اوأساليب نموذج المدخالت والمخرجات،  مثل اآلثار تقييم تلك طرق مناقشة بعضيتم  وبطبيعة الحال سوف .للسياحة

 .أثر القطاع السياحي في األردن يتعرف الطالب على سوف .األخرى

 

 ( ساعات(3) (110901111( )1تاريخ واثار االردن )

العصااااور الحجرية المختلفة والعصاااور  بدءاً منيخية التي مّرت على العالم القديم بشااااكلم عام واألردن بشااااكل خاص العصااااور التار

 البرونزية وحتى نهاية العصر الحديدي، وأهم المواقع التي تمثل هذه الفترات في األردن ومقارنتها مع نظائرها في منطقة بالد الشام.

 ( ساعات3) (110901111( المتطلب السابق )110901112)( 2تاريخ واثار االردن)

 العصااااور التاريخية التالية التي مرت على األردن: الكالساااايكية )الفترة اليونانية والنبطية والرومانية والبيزنطية(، والفترة اإلسااااالمية

 حديث، وأهم المواقع التي تمثل هذه الفتراتوالعصر ال‘المبكرة )األموية والعباسية( والمتأخرة )األيوبية والمملوكية والعثمانية( 

 ( ساعات3()110901112المتطلب السابق ) 11901203()1مواقع سياحية في االردن)

 المواقع السياحية االردنية التي تتضمن االنواع التالية من المصادر: الطبوغرافية، الغطاءين النباتي والحيواني، المائية والمناخية. 

 ( ساعات3()11901203( المتطلب السابق )11901206( )2ردن )مواقع سياحية في اال
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المواقع السياحية االردنية التي تتضمن االنواع التالية من المصادر: االثرية، التاريخية، الدينية، المتحفية وتلك المرتبطة بسياحة 

 المؤتمرات والفعاليات.

 ( ساعات3()0140901203التسويق السياحي )

ميته في العملية الساااياحية، كذلك خصاااوصاااية المنتج الساااياحي، وعناصاااره المختلفة المرتبطة بالعرض والطلب  مفهوم التساااويق وأه

وكيفية إعداد بحوث وخطط تسااويقية إضااافة إلى معرفة كيفية دراسااة األسااواق  الترويج السااياحيين، كذلك المزيج التسااويقي وأدوات 

 السياحية.

 (ساعات3) (110901204جغرافية العالم السياحية )

ية حالطالب المفاهيم األساسية للجغرافيا والتي تلعب دوراً هاما ً في السياحة والسفر حول العالم، فيتعرف الطالب على أهم األقاليم السيا

والوجهات والنشاطات السياحية لكل منها، واألسواق السياحية وخصائصها، كذلك المعلومات التي يتوجب على  المختلفة ومعالمها 

 سافر معرفتها قبل القيام برحلته كاألمور المتعلقة بالصحة والمناخ والعادات والتقاليد للمجتمعات المضيفة غيرها.  الم

 ( ساعات3) (140901211ادارة شركات السياحة والسفر والنقل السياحي )

م وإدارتها، وتخطيط أعمالها، وعمليات تنظيتوضيح دور شركات ووكاالت السياحة والسفر في العملية السياحية، ووظائفها، وتنظيمها 

ويناقش ايضا وسائل النقل الجوية والبرية والبحرية من حيث أهميتها وميزاتها واستخداماتها   وتسويق الرحالت الفردية والجماعية.

 في تنمية النشاط السياحي، كذلك ادارة وتنظيم منشآتها. 

 عات( سا3)140901213ادارة خدمات الطعام والشراب )

توضيح انواع منشآت تقديم خدمات الطعام والشراب، ووظائفها، وتنظيمها وإدارتها، وتخطيط أعمالها، وعمليات تصميم قوائم الطعام 

   بشكل عام، كذلك يعطي المساق لمحة عن بعض العمليات الهامة كالشراء والتخزين والتوزيع وغيرها.

 ساعات (3)( 140901302مهارات االتصال في السياحة )

 الثقافية المختلفة ومعاملة المجموعات لخدمة العملية السياحية المطلوب في اللفظي وغير اللفظي مهارات االتصال

 ( ساعات3) (0110901103( المتطلب السابق )11901301السياحة المستدامة )

ف السااياحة واجندة اهدا حة بالتنمية المسااتدامة،ومن ثم عالقة الساايا االقتصاااد والبيئات والمجتمعات، التأثيرات المختلفة للسااياحة على

 ،المستدامة، والسياسات الالزمة لتحقيقها، اضافة الى كيفية اعداد استراتيجية تأخذ باالعتبار جميع االطراف المعنية بالعملية السياحية

 كذلك ادوات االستدامة.

 ( ساعات 3( )0140901302مهارات االتصال في السياحة)

قافية الث ومعاملة المجموعات لخدمة العملية السححياحية المطلوب في اللفظي وغير اللفظي ارات االتصححالمه يوضححح المسححاق

  .المختلفة

 ( ساعات3( )0140901351نظم حجوزات المكاتب السياحية )

واماديوس  Galileoالسياحية )مثل جاليلو يقدم المعرفة األساسية لنظم البرمجيات والمعلومات المستخدمة في حجوزات المكاتب 

Amadeus.) 

 ( ساعات6) (0140901404تدريب ميداني )

( ساااعة معتمدة حيث يمنح المساااق الطالب فرصااة التدريب في شااركات السااياحة والساافر ومنشااأة فندقية، 90يتم بعد اجتياز الطالب )

توقع وإشااراف أكاديمي من قبل القساام، حيث يحيث يتم التركيز على تحقيق حاجات الطالب والجهة التي تقوم بالتدريب، وذلك بموافقة 

 من الطالب معرفة المهارات المكتبية والعملية في شركات السياحة، كذلك خدمات قسم االستقبال في الفنادق. 
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( 3) (0140901102( المتطلب السابق )0140901407قوانين اخالقيات واستراتيجيات السياحة)

 ساعات 

عمليات وأداء المنشآت السياحية، وكذلك حقوق ومسؤوليات مختلف األطراف المعنية بالتنمية التشريعات والقوانين المتعلقة ب

تركيز كما يجب ال ،بمزيد من التعمق القطاعين العام والخاص من الناحية السياحةالعالقة بين والوظائف و األدوار ويناقشالسياحية، 

 من وسالمةعلى ا بصفة خاصة والتي تركز قطاع السياحة قبل الحكومة في من التي تم تنفيذهاآليات الرقابة و االتجاهاترصد على ل

 ، تحديد صيانة البنى التحتية وجودة الخدمات باإلضافة الى رضا المستهلكالسياح

 

 ( ساعات 3( )014090102( المتطلب السابق )0140901412ادارة وتطوير مواقع الجذب السياحي)

 تلفة، والقضايا المتعلقة بتطوير وتفسير هذه المواقع بحيث يتم تحقيق التنمية السياحية المستدامة.مبادئ إدارة المواقع السياحية المخ

 ( ساعات 3( )014090102( المتطلب السابق )0140901413ادارة الموارد البشرية في السياحة )

شؤون المتعلقة بالمصادر البشرية في السياحة، وتتضمن تحليل الوظائف، التوظيف، االختيار، التوجيه، التدريب، والتطوير، كذلك ال

 التخطيط الوظيفي، رفع االداء، االجور، الصحة والسالمة، كذلك عالقات العمل. 

 ت ( ساعا3( )014090104( المتطلب السابق )0140901443اقتصاديات السياحة )

 المفاهيم االقتصادية األساسية في مجال السياحة ودورها في اقتصاد البلدان المتقدمة والنامية. وسيتم تحليل الجوانب المختلفة للسياحة

مثل االستدامة وأسعار الصرف، والطلب السياحي والعوامل المؤثرة على الطلب السياحي، قرارات السائح وسلوكه باإلضافة الى 

 )المدخالت ومخرجات السياحة، والمتغيرات التي تؤثر على العرض السياحي(العرض للسياحي 

 ( ساعة1( )0140901491ندوة )

معالجة ومناقشة القضايا الراهنة والجوهرية للسياحة، سيتم تحديد مختلف المواضيع المحدثة والتي ستتم مناقشتها وعرضها من قبل 

 الطالب.

 ( ساعات3)0160901421االردن)االثار الكتابية في 

دراسة أصول وانواع الكتابات التي ظهرت في األردن، توزيعها الجغرافي واللغوي، امتدادها التاريخي، انواع خطوط هذه الكتابات 

 واشتقاقاتها، المواد التي كتبت عليها، دراسة وتحليل نماذ  ألهم النقوش المنتشرة في األردن. 

 ( ساعات3) (0160901422تاريخ الفن القديم )

 األردن في الجدارية والرسومات التشكيلي الفن ،والنحت والزخارف الرسومات ،القديمة العصور عبر الفن، تاريخه وتطوره تعريف

 اإلسالمي. الفن الكالسيكية في األردن: اليونانية والرومانية والنبطية، الفنون

 ( ساعات3) (11901202تاريخ االردن الثقافي )

الثقافة والتراث لألردن على مختلف الفترات األثرية والتاريخية، مع التركيز على فترة التاريخ الحديث، وما يرتبط بها من مظاهر 

مجموعات انتبه وموروثات حضارية وعناصر ثقافية مادية ومعنوية )اللغة /العادات والتقاليد /ومظاهر الحياة اليومية...(، حيث تشكل 

 ة للسياحة الثقافية في األردنهذه الجوانب مصادر هام

 

 ( ساعات3) (121602101( )0111403214) (1اللغة االنجليزية للسياحة )

يعرف المساق الطالب بالمصطلحات االساسية الخاصة بالمرافق والوظائف في المنشآت السياحية، كذلك اللغة الالزمة للتعامل مع 

 واللغة الالزمة للتعامل مع العمالء وشكاويهمالعاملين في المنشأة والقطاع السياحي عموما 

 ( ساعات3) (0111403214( )0111403215) (2اللغة االنجليزية للسياحة)
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 السياحية، واستخدام والرحالت الحجوزات والمعامالت والوثائق الرسمية  إلجراءيعرف المساق الطالب باللغة الالزمة 

 افق السياحية اللغة في اعطاء المعلومات حول المواقع والمر
 

 آثار الحضارات العربية القديمة"برنامج الماجستير" : 
 

 برنامج الماجستير:

يطرح قسم السياحة المستدامة برنامج ماجستير في تخصص "آثار الحضارات العربية القديمة، ويركز 

ي الجزيرة ف على دراسة الجوانب التاريخية والثقافية واالقتصادية للحضارات العربية القديمة التي نشأت

العربية وبالد الشام وبالد ما بين النهرين في الفترة الواقعة بين القرن الرابع قبل الميالد وحتى بدايات 

 القرن السابع الميالدي قبيل نشوء اإلسالم.

ويركز أيضاً على حضارات الممالك العربية مثل الغساسنة والمناذرة وكندا واألنباط وممالك اليمن القديمة 

وغيرها. ويهدف البرنامج إلى تأهيل الطلبة في حقول اآلثار والتنقيبات األثرية والكتابات القديمة ولذلك 

يحتوي على مجموعة من المساقات العملية يشارك الطالب فيها بأكثر من حفرية أثرية ويقوم الطالب بكتابه 

 أبحاث في الحضارات العربية القديمة والنقوش األثرية.

 المعتمدة الساعات خر الت متطلبات

 18 اجبارية مواد

 6 اختيارية مواد

 9 (09011799) رقمها جامعية رسالة

 33 المجموع
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 :التالية المواد تشمل ، معتمدة ساعة(   18) وهي:  اإلجبارية المواد -أ

الساعات  المتطلبات السابقة
 المعتمدة

 رقم المادة اسم المادة الساعات األسبوعية
 نظري  عملي

090170 موضوعات متقدمة في علم اآلثار 3  3 -
1 

090170 بالد الشام في العصور القديمة 3 - 3 -

2 
090172 طرق التنقيب األثري  1 6 4 0901701

0 
090174 آثار الجزيرة العربية قبل اإلسالم 2 - 2 -

1 
090174 آثار ممالك األنباط وتدمر والحضر 3 - 3 -

2 
090174 كتابات عرب الشمال  3 - 3 0901742

7 
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 المواد التالية: ( ست ساعات معتمدة يختارهـا من6المواد االختيارية: ) -ب

 (.0901799( تسع ساعات معتمدة ورقمها )9رسالة جامعية: ) -ت

الساعات  المتطلبات السابقة
 المعتمدة

 رقم المادة اسم المادة الساعات األسبوعية
 نظري  عملي

009017 حضارات كندة والمناذرة والغساسنة 3 - 3 -

4 
090174 موضوع خاص في اآلثار العربية و اإلسالمية 3 - 3 0901741

3 
090174 عند العرب القدماءصناعة الفخار  3 - 3 -

4 
090174 المسكوكات العربية واإلسالمية 3 - 3 -

5 
090174 حلقة بحث في الحضارات السامية القديمة 3 - 3 -

6 
090174 علم اآلثار اإلجتماعي 3 - 3 0901720

8 
090174 تاريخ مقارن  3 - 3 0901701

9 
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 وصـف الـمـواد
 ( 0+3س م ) 3موضوعات متقدمة في علم اآلثار: 

تتناول هذه المادة دراسة موضوعات متقدمة في علم اآلثار تقوم على البناء المعرفي السابق للطالب، وذلك من خالل تتبع 
آلثار من خالل وسائل االتصال الحديثة المتيسرة. ومن هذه الموضوعات علم آثار البحر، االستشعار المستجدات في علم ا

 عن بعد في علم اآلثار، طرق التاريخ، علم آثار اللغة، علم اآلثار االجتماعي وغيرها.

 (0+3س م ) 3بالد الشام في العصور القديمة:  0901702
تتضمن هذه المادة دراسة بالد الشام في الحقب الجيولوجية من حيث الطبوغرافية وعناصر البيئة، ثم االستيطان البشري من 
الكهف وحتى المدينة، إضافة إلى أنشطة اإلنسان من حيث إنتاج الغذاء واستئناس الحيوان، والتقسيمات الرئيسية لعصور ما 

ية التي سادت فيه إضافة إلى الحضارات اليونانية والرومانية والفارسية. واإلطالع على قبل التاريخ. ودراسة الحضارات السام
 أهم المنجزات الحضارية خالل هذه العصور.  

 0901701( المتطلب السابق: 6+1س م ) 4طرق التنقيب األثري:  0901720
التقنيات األثري وأساليبه من حيث عمليات المسح األثري و تتضمن هذه المادة إكساب الطلبة المهارات العملية والعلمية بالتنقيب 

المختلفة وتطبيق عملية الظاهرة )اللوكس( شكاًل وتوثيقًا، وعمل المربعات واإلشراف المستمر على التغيرات ورصدها، وكتابة 
 التقارير، واستخالص النتائج، والتعرف على الطرق الحديثة في عمليات التنقيب.

 (0+2س م ) 2زيرة العربية قبل اإلسالم: آثار الج 0901741

تتضمن هذه المادة إكساب الطالب خبرة بآثار الجزيرة العربية منذ أقدم العصور مرورًا بممالك وأقوام جنوب الجزيرة العربية 
ية س)سبأ، قتبان، حمير، معين، وحضرموت( وشمالها )ديدان ولحيان( والتركيز على المنجزات الحضارية فيها من نظم سيا
 واجتماعية ومعمارية ودينية ونظام الكتابة ومعرفة عالقتها مع حضارات بالد ما بين النهرين ومصر القديمة وبالد الشام.

 (0+3س م ) 3آثار ممالك األنباط وتدمر والحضر:  0901742
ي العراق لية والحضر فتتناول هذه المادة دراسة حضارات األنباط في جنوب بالد الشام وتدمر في البادية العربية الشما

وتأثرها بالحضارات األخرى وصهر تلك المؤثرات بطابعها المحلي الخاص. كما يبرز المساق المنجزات المادية المعمارية 
 والفنية والدينية والكتابية والسياسية واالقتصادية لكل منها.

 0901742( المتطلب السابق: 0+3س م ) 3كتابات عرب الشمال:  0901747
هذه المادة معالجة النصوص الكتابية التي استخدمها عرب الشمال المتنقلون )الثموديون والصفويون واللحيانيون(  تتضمن

والعرب المستقرون )األنباط والتدمريون( ويتضمن المساق دراسة نماذج منتخبة من هذه الكتابات والتي من خاللها نستطيع 
 لمبكر إلى الخط الكوفي الجاف.رصد تطور الخط العربي من النبطي ثم العربي ا

 (0+3س م ) 3حضارات كندة والمناذرة والغساسنة:  0901740
تتضمن هذه المادة التعريف بحضارات العرب في الفترة المسيحية المبكرة في منطقة شمال الجزيرة العربية وبالد الشام والعراق 

 ها الحضارية الهامة مثل الحيرة واألنبار والرها وغيرها.ودورها في البناء السياسي والعسكري للمنطقة. إضافة إلى مراكز 
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 (0+3س م ) 3صناعة الفخار عند العرب القدماء:  0901744
تتناول هذه المادة حرفة صناعة الفخار منذ بداياتها وتسلسلها الزمني والوظيفي ودورها في الدراسات األثرية. ويركز المساق 

ث التطور الزمني ومراكز التصنيع واألنواع  واألساليب واالستخدامات وطرق على دور العرب في تصنيع الفخار من حي
 الزخرفة والرسم فيه.

 0901741( المتطلب السابق: 0+3س م ) 3:  موضوع خاص في اآلثار العربية واإلسالمية 0901743

حيث لمادة ومجلس القسم بتتناول هذه المادة مواضيع مختلف يتم تحديدها في كل فصل دراسي باالشتراك ما بين مدرس ا
 يتناول أحد الموضوعات المتعلقة باآلثار العربية أو اإلسالمية المبكرة.

 (0+3س م ) 3المسكوكات العربية واإلسالمية:  0901745
تتضمن هذه المادة دراسة تطور علم النميات عند العرب والمسلمين، ويتناول موضوع صيانتها وترميمها وطرق العثور عليها 

لها وحفظها وأماكن سكها ومناجم التعدين ودور الضرب، وتوضح الدور السياسي واالقتصادي والديني التي تبرزه هذه وتحلي
 المسكوكات.

 (0+3س م ) 3حلقة بحث في الحضارت السامية القديمة:  0901746
أصلهم ريات الخاصة بموطنهم و تتضمن هذه المادة دراسة جغرافيا الساميين والتعريف بأهم الشعوب والممالك السامية، والنظ

ودراسة أهم المنجزات الحضارية لديهم من كتابة وصناعة وعمران ونحت ونظم اجتماعية ودينية واقتصادية وسياسية وقوانين 
 وتشريعات ومدى تأثرها بالحضارات المعاصرة لها.

 0901720( المتطلب السابق: 0+3س م ) 3علم اآلثار اإلجتماعي:  0901748

ه المادة التركيز على عالقة اإلنسان ببيئته، وتتبع أنشطته االقتصادية وأنماط معيشته، ومقارنة الواقع الحالي بما تتضمن هذ
 يماثله في العصور األثرية والتاريخية المختلفة من خالل تحليل أنماط االستيطان والسلوكيين الثقافي االجتماعي.

 0901701سابق: ( المتطلب ال0+3س م ) 3تاريخ مقارن:  0901749
تتضمن هذه المادة دراسة مقارنة للفترات التاريخية في ضوء التنقيبات األثرية ونتائج األبحاث في بالد الشام ومصر وبالد ما 
بين النهرين )العراق القديم( واألناضول. كما يركز على مقارنة الطبقات المختلفة )مدار البحث(، وذلك لتحديد تماثل اختالف 

 االستيطانية والطبقات المتسلسلة والفجوات التاريخية.الفترات 
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 :نبذة عن القسم

واللخصتتتتتتت  لت صص اللخصتتتتتتتصتتتتتتتبق ام،    ع   صستتتتتتتلت  ا     ، (، 2000/2001عبم ) يف الطستتتتتتت مت البدء ابستتتتتتتلطببة ال  ب  
عبين صنهب امتا ع االثري  امشتتب ع الت تويهدف إىل تعريف ال  ب  أبستتبستت بق ع   اةبعل  ع   اوطر وارت الل   ع الع ،ر معرع  

وآل   احلفبظ ع  هب، وتش،ع اخل    دراس  آل بق ترص   الط ع وامببين األثري  وصلببع  أع،بة الرتص    ،ب تش،ع تعريف ال  ب  ابس  
ص  حتلتي ع   اجه   خمل ف  صصلخ خملرباقيف الطس  ثالث   ويلتعر، اللكنتلتج ب امسلخدص  يف ع،  بق الل   ع والص بن  والرتص  

 واندر  ع   امسلت  التاين وتسلخدم يف دراس  وتتث ق الرتاث واةبعل  ع  ه. 

 

 متطلبات التخصص:

 ( ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي:81)

 ( ساعة معتمدة تشمل المواد التالية:63أ( اإلجبارية )

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 

 المعتمدة
 السابقالمتطلب 

 - 3 مبادئ في علم اآلثار 110901121

 110902111 3 ( 2ادارة موارد تراثية ) 110902212

 902221أو  110902111 3 تفسير المواقع التراثية 110902315

 - 3 (1العلوم التطبيقية في االثار ) 140903121

 140903121 3 (2العلوم التطبيقية في االثار ) 140903201

 140903121 3 عامة لآلثار  ءكيميا 140903222

أو  111201101 3 جيولوجيا اآلثار  110903301

140903201 

 3 خواص المواد األثرية  110903211
أو  110903111

140903222 

 صيانة وترميم األبنية الحجرية 110903311

3 

 و 110102107)

110103101) 

أو  140903201أو )

103107) 

 110903211 3 االثريةترميم القطع  140903312

110903313 
 والمحافظة عليها  مواد أثرية غير عضوية

أو  110903211 3

140903222 

أو  110903313 3 مواد أثرية عضوية والمحافظة عليها 110903314

140903222 

 3 القياس في علم اآلثار 110903332
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  110901121 3 مقدمة في التقنيات القديمة 110903371

 110108116 3 الرسم الجرافيكي وتطبيقاته في التراث 110903341

 110903311 3 الحماية الوقائية للمواقع والقطع األثرية 110903414

 110903311 3 دراسة ثبات األبنية األثرية  110903432

 3 توثيق البقايا األثرية  110903442

 110108116 3 نظم معلومات أثرية 110903451

 تدريب ميداني 140903492
6 

ساعة  90شريطة إنهاء دراسة 

 بنجاح
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 ( ساعة معتمدة تشمل المواد التالية:18أ( االختيارية )

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب السابق

 110901111 3 ( 2تاريخ وآثار األردن ) 110901112

 - 3 ادارة التراث الطبيعي  140902213

 110901111 3 مواقع أثرية في األردن  110902221

 110903111 3 المحافظة على اآلثار والتطوير السياحي 110903214

 110903311 و 110903211 3 صيانة وترميم المنشآت والقطع الطينية 110903315

 110108116 3 المعلوماتية واآلثار 110903351

 110108116 3 عن بعد في اآلثار استشعار 110903352

 110903161 3 (2عمارة قديمة ) 110903261

 110901121 3 البيئة القديمة وتكوين المواقع األثرية 110903411

 110903442أو  110903341 3 علم اآلثار الرقمي 110903443

 110903442و  110903261 3 تقييم وتأهيل األماكن التراثية 110903444

  3 والمسوحات األثريةتقنيات التأريخ  110903222

  3 تحليل المواد األثرية الغير عضوية  110903333

 

 وصف المواد:

 

 ( 0+3م )س 3المحافظة على اآلثار:  مبادئ علم 110903111 .1
دمه في هذا ات المستخ، والتمييز بين المصطلحوتطور مفاهيم فلسفة الترميمونشأته وتاريخه،  مفهوم علم المحافظة على اآلثار

ات التشريعو ،العلوم األخرى مععلم المحافظة  المجال مثل الترميم والصيانة وإعادة التأهيل، وإعادة االستخدام... الخ، وعالقة

إلى  واألساباب التي تؤدي ،طبيعة المواد األثريةالمجال، ومساتويات المحافظة على المواد األثرية. ووالقوانين المتعلقة في هذا 

 الحديثة المستخدمة في صيانة وترميم هذه المواد. وأهم الطرق  ،تدهورها

 (0+3س م )3(: 1عمارة قديمة ) 903161110 .2

 النواحي األثرية الوظيفية واإلنشااائية والرمزية ودراسااةوالعوامل التي أدت إلى تشااكيله.  ،مفهوم فن العمارة ونشااأته وتطوره

وبالد  ،وبالد ما بين النهرين ،مصااااااار القديمةعمارة و ،تاريخالبقايا المعمارية لعصاااااااور ما قبل الودراساااااااة  للعمارة القديمة،

 مع التركيز على البقايا المعمارية في األردن. ،والعمارة الهلنستية وحتى نهاية الحقبة الرومانية ،اليونان

  901121110المتطلب السابق:  ،(0+3س م )3: (1) اآلثار في العلوم التطبيقية 140903121 .3
 ئةوالبي االرض وعلوم واالحياء والفيزياء الكيمياء مثل االثار، علم في العالقة ذات للعلوم األسااااااااسااااااايَّة المفاهيم توضااااااايح

أهم المساااااهمات وتوضاااايح  تطور علم اآلثار والمحافظة على المواد االثرية، العلوم فيهذه ودور ، والحاسااااوب واالحصاااااء

 تطبيقي والمحافظة على اآلثار.التي ساعدت على تطور البحث األثري ال والتطبيقات العلمية

 140903121المتطلب السابق:  ،(0+3س م )3: (2) اآلثار في العلوم التطبيقية 140903201 .4
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 والجيومورفولوجيه والطين والمعادن، وخصائصها، وأنواعها، والصخور ومكوناته تضاريسه حيث من األرض كوكب دراسة

 هذا ييغّط   كما ،(الرباعّي   العصر على التركيز مع) الجيولوجيَّة والعصور وظواهرها وتاريخها والبراكين الزالزل وديناميكية

 .والبيئة اإلنسان بين العالقة ديناميكيَّة المساق

 140903222او  903111110: المتطلب السابق ،(0+3س م )3المواد  األثرية:  خواص  903211110 .5

المواد المستخدمة في إنتاجها، ودراسة خصائصها الفيزيائية والكيميائية، ودور أنواع المواد األثرية وتصنيفها باالعتماد على 

 العوامل البيئية المحيطة بها، وتطبيقات لدراسة هذه الخصائص )الفيزيائية والكيميائية( عملياً في المختبر.

 111903110(، المتطلب السابق: 0+3س م )3: المحافظة على اآلثار والتطوير السياحي 903214110 .6

افظة الدور الذي يؤديه المرشد السياحي في المحو ،التعريف بأهم اآلثار السلبية واإليجابية للنشاط السياحي على الموقع األثري

 واإلدارة السياحية. التطوير السياحيمختلفة لعمليات المحافظة بأنواعها المختلفة على لاالنعكاسات او ،على اآلثار

 140903121المتطلب السابق:  (،0+3س م )3: رعامة لآلثاكيمياء  140903222 .7

، العالقات الكيميائيَّة، التفاعالت يَّ ، وخصائص العناصر، التركيب الذّر   دراسة المفاهيم األساسيَّة لعلم الكيمياء، الجدول الدوريَّ

ي هذا المساق عالقة الكيمياء باآلثار والمواّد  األثريَّة ، كماالكيميائيَّة، الروابط الكيميائيَّة  .يغّط 

 140903121او ) (110903201(، المتطلب السوابق: )0+3س م )3تقنيات التأريخ والمسووحات األثرية:  221109032 .8

 (110901121و 

ق العلمية طرالو ،نظائرالالمشاااعة والمطلق مثل العناصااار النسااابي وفي التأريخ  المختلفة أنواع ومبادئ الطرق العملية الحديثة

في  وتطبيقات لهذه الطرق ...الخ، في المسوحات األثرية مثل المسح عن طريق المقاومة الكهربائية، والرادار المختلفة الحديثة

 المختبر والميدان.

 110903161المتطلب السابق:  ،(0+3س م )3(: 2عمارة قديمة ) 903261110 .9

والعوامل التي أدت إلى تشاااااااكيله من النواحي االجتماعية والدينية  نذ العصااااااار البيزنطي المبكر،ساااااااة البقايا المعمارية مدرا

سية سيا شائية والرمزية.و ،وال سته من النواحي األثرية والوظيفية واإلن سة و مواد البناء، والبيئة والجغرافية، من خالل درا درا

ر وعمارة عصاااااا ،العمارة اإلسااااااالميةو ،طية الرومانيسااااااك القوطيةوالبيزن ،وتحليل فن العمارة في الفترة المساااااايحية المبكرة

 . تركيز على أمثلة من األردنمع ال ،الجديدة والعمارة الكالسيكية ،النهضة

 140903201أو  111201101(، المتطلب السابق: 3+2س م )3ثار: اآلجيولوجيا  903301110 .10

والطرق العملية واألسااليب الحديثة في علوم األرض لتحليل  ،وتطبيقاته ،ونظرياته ،توضاح نشاأة وتاريخ علم جيولوجيا اآلثار

 ،ةالجيوكيميائية والجيوفيزيائي التجاربوإجراء  ،مثل الصااخور والمعادن والتربة وغيرها ،المواد والعينات من المواقع األثرية

تدريب و ضاامن مفهوم الدراسااات األثرية،برية وصااياغة النتائج المخ ،والتحاليل الميكروسااكوبية ألغراض الصاايانة والترميم

ة وصياغة والقيام بعمل التحاليل الميكروسكوبي ،الطلبة في المختبر والميدان على كيفية أخذ وتحليل العينات من المواقع األثرية

 النتائج المخبرية لها.

( أو 110103101 و 110102107)المتطلب السوووووابق:  ،(3+2س م )3الحجرية:  األبنيةصووووويانة وترميم  903311110 .11

 (103107أو  140903201)

 أهم عواملاألبنية الحجرية، وفي اساااااتمرارية  المواد المساااااتخدمه في البناءتوضااااايح دور و ،مفهوم األبنية الحجرية وأهميتها

 مجموعة من التطبيقاتو ،الطرق والمبادئ المساااااتخدمة في صااااايانة هذه المباني وحمايتها وأهم ،المبانيلهذه تلف وأشاااااكال ال

 وأهم طرق المحافظة عليها. ،والتجارب في المختبر والميدان لدراسة خصائص مواد المباني

 121903110المتطلب السابق:  ،(3+2س م )3: االثريةترميم القطع  903312140 .12
 لموادادور البيئة المتحفية في حماية وصااااايانة هذه و، تهاوصااااايان تهاطرق حمايوالمواد المتحفية وطرق تصااااانيفها وتخزينها، 

 ية ألهموتطبيقات مخبر للمتحف،البيئة المناسااااااابة وأهمية وكيفية طرق التخزين في  االثرية المعدنية والفخارية والزجاجية ،

 أساليب الصيانة والحماية لمختلف أنواع القطع األثرية في المتاحف. 

أو  110903211 بق:المتطلووب السووووووووا ،(3+2س م )3: والمحووافظووة عليهووا عضوووووووويووة غير مواد أثريووة 390331110 .13

140903222 

المتوفرة في المواقع األثرية والتاريخية والمتاحف المصنوعة من المعادن والفخار والزجا   التعرف على المواد الغير عضوية

 قات مخبريةتطبيعليها، ووالعوامل التي تؤثر  ،ألساليب والتقنيات والنظريات المتبعة في صيانة وترميم هذه الموادوا ،وغيرها

 على هذه النظريات واألساليب والتقنيات المطروحة في الجزء النظري.

 140903222أو  110903313المتطلب السابق:  ،(3+2س م )3: والمحافظة عليها مواد أثرية عضوية 490331110 .14

يائية خصااائص الفيزأهم الو ،والبيئة المناساابة للحفاظ على هذه المواد ،أنواع المواد العضااوية األثرية وطرق تصاانيفها األثري

شاااارح تفصاااايلي لجميع أنواع طرق و ،ودور خصااااائص هذه المواد في عمليات التحلل والتغيير ،مواد العضااااويةللوالكيميائية 
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ي فألهم الطرق المساااااااتخدمة  وتطبيقات عملية ،وفي المتاحف خالل وبعد الحفريات األثريةالمحافظة على المواد العضاااااااوية 

 واد العضوية.صيانة وحماية هذه المتحليل و

 110903311 و 110903211(، المتطلب السابق: 3+2س م )3يانة وترميم المنشآت والقطع الطينية: ص 110903315 .15

المكونات األساسية لمادة الطين ومختلف طرق و ،ت والقطع األثرية المصنوعة من الطين واهم خصائصهاأهم المنشآ توضيح

 واد المسااتعملة في عمليات ترميمها،والم ،وطرق الحفاظ عليها ،والتدهور وظواهرهاأسااباب التآكل و ،التهااصااناعتها واسااتعم

 الجانب النظري في المختبر والميدان.  على تطبيقاتو

( أو 110903301و  110903211)المتطلوووب السووووووووووابق:  ،(3+2س م )3القيووواس في علم اآلثوووار:  903332110 .16

140903222 

ه، والتعرف على طرق القياس المختلفة من فيزيائية وكيميائية، ومناساااابتها للمواد توضااااح مفهوم علم القياس وتاريخه ونشااااأت

األثرية في اإلجابة عن األسااائلة األثرية المطروحة وتهدف المادة الى التعريف أساااباب التلف في المواد االثرية واليات حدوثها  

تلفة ختلف المواد األثرية، وتطبيقات لطرق القياس المخ، ودراساااة وتفساااير النتائج المختلفة، وكيفية تطوير نظم قياس جديدة لم

 على المواد األثرية وتشمل دراسة العينات، وإجراء القياسات والمقارنات، وتفسير تلك النتائج.

او  (110903313و  110903211)(، المتطلب السابق: 3+2س م )3عضوية: تحليل المواد األثرية الغير  110903333 .17

140903222 

بالمواد األثرية الغيرعضاااااوية وتحليلها بطرق فيزيائية وكيميائية، ودراساااااة العوامل التي تؤثر في ثباتها، ودراساااااة التعريف 

 النتائج المختلفة وطرق معالجتها وتفسيرها. وتطبيقات في عمليات التحليل المختلفة على المواد األثرية الغيرعضوية بأنواعها.

 611010811(، المتطلب السابق: 3+2س م )3في التراث:  الرسم الجرافيكي وتطبيقاته 110903341 .18

 .ناصاار المختلفة  في التراث الحضاااري(، والتصااميم إلظهار العتوضاايح مفهوم ومبادئ التواصاال المرئي )الرساام الجرافيكي

 أهمية مهارات التواصااااااال المرئي ودورها في الحفاظ على التراث وترويجه من خالل توثيق ودراساااااااة وتحليل العناصااااااارو

 وبرنامج   Photo Modeler و  Auto CAD (2D and 3D)المختلفة باستخدام برامج حاسوبية مثل  واإلنشائيةالمعمارية 

Photoshopلمبادئ األساااسااية المسااتعملة في اإلظهار المرئي للتراث من خالل اسااتعمال مهارات الرساام على اتطبيقات ، و

 يم الفني.ملمتخصصة بالرسم واإلظهار والتصالهندسي والتصوير الفوتوغرافي وبرامج الحاسوب ا

 611010811(، المتطلب السابق: 3+2س م )3المعلوماتية واآلثار:  903351110 .19

إلى  باإلضاااافة ،األثرية اساااتخدامها في دراساااة واساااتخالص وتحليل المعلوماتم وحفظ وترتيب قواعد البيانات وطرق تصااامي

يم صفحات تعلم تصمووالنشر اإللكتروني واألرشيف الرقمي، عبر شبكة المعلوماتية )اإلنترنت( استخالص المعلومات  كيفية

 النظرية. المادةتطبيقات عملية في مختبر الحاسوب على و ،االنترنت

 611010811(، المتطلب السابق: 3+2س م )3ستشعار عن بعد في اآلثار: ا 903352110 .20

واألجهزة  ،أنواع األقمار الصاااناعيةولكترومغناطيساااي، إللخواص العامة للطيف اوا ،أساااس ومبادئ علم االساااتشاااعار عن بعد

تطبيقات عملية في ووطرق اسااااتخدامها في الكشااااف والمحافظة على المواقع األثرية،  ،المسااااتعملة في االسااااتشااااعار عن بعد

ة برامج متخصاااصاااة في مختبر الخرائط والتقارير بواساااط وإعداد ،مختبر على مطابقة وتحليل الصاااور المطبوعة والرقميةال

 المعلومات األثرية . 

 901121110المتطلب السابق:  ،(0+3س م )3مقدمة في التقنيات القديمة:  903371110 .21

التي اساااتخدمت في مجاالت التصااانيع في نشااااء والبناء المواد العضاااوية وغير العضاااوية في مجال اإلو المكتشااافات والتقنيات

 وفي كيفية وأسباب استخدام الصانع القديم لهذه المواد.البحث في مصادر تلك المواد، و، مةالمنتج التراثي للحضارات القدي

  110901121(، المتطلب السابق: 0+3س م )3وتكوين المواقع األثرية:  القديمةالبيئة  903411110 .22

عن طريق  ،وتكوين الطبقات التاريخية لها ،ودراسة كيفية تكوين هذه المواقع ،أهمية دراسة البيئة والتضاريس للمواقع األثرية

باتجمع ودراسااة الدالئل الحالية الموجودة في  روف الطبيعية للمواقع االثرية عادة الظوذلك إل ،هااوالتضاااريس ومحتو الترسااُ

 النظري في المختبر والميدان. للجانبتطبيقات و ،والمحافظة عليها

 110903311(، المتطلب السابق: 0+3س م )3ية: ألثراوالقطع الحماية الوقائية للمواقع  903414110 .23

ة طرق حماية المواقع األثريوتعريف بمبادئ المحافظة الوقائية في المواقع األثرية وأهميتها في علم المحافظة على اآلثار،  

 ،األثرية بعد إنهاء الحفرياتطرق العال  الوقائي أثناء والمساااببة لدمار المواقع األثرية، و وتقليل أثر العوامل البيئية ،العالجية

 الحماية الوقائية للموقع. فيقع األثرية اإدارة المو ودور

 903311110(، المتطلب السابق: 3+2س م )3: دراسة ثبات األبنية األثرية 903432110 .24
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واإلنزالقات في الجدران الخارجية  ،أنواع التربةو ،وخصااااائصااااها الفيزيائية مباني التاريخيةساااالوك المواد المسااااتعملة في ال

 ،ومراقبة سااااااالوكها تحت هذه الضاااااااغوطتجارب على مواد معينة جراء وإ ،وطرق العال  المتبعة األثرية، والداخلية للمباني

 وتحليليها من أجل الوصول إلى العال  الالزم.

و  110903341و )ا 110903261، المتطلوووب السووووووووووابق: (3+2س م )3توثيق البقوووايوووا األثريوووة:   110903442 .25

110903161) 

  ،ة المعماريةرسااومات التوضاايحيالوكيفية إعداد  ،تطور أساااليب وتقنيات التوثيق المختلفة للمباني والمواقع األثرية والتاريخية

ات وتقني التطبيقات المختلفة ألساااليبو ،باإلضااافة إلى تقديم أنواع التصااوير المعماري واألساااليب الحديثة األخرى في التوثيق

 حضير خطة العمل في أعمال الحفريات والصيانة والترميم وإدارة المواقع األثرية.وتكيفية إعداد و ،التوثيق

 110903442أو  110903341(، المتطلب السابق: 3+ 2س م )3علم اآلثار الرقمي:  110903443 .26

والتمثيل  ،في التوثيق الرقمي والتصوير الرقميدوات والبرامج الحاسوبية التي يمكن تطبيقها التعريف بعلم اآلثار الرقمي واأل

احة والتعريف بعلم المساااا ،ثرية وتحليلها والمحافظة عليهتخدمة في طرق العرض للمعلومات األمساااا ، والتي هيثالثي األبعاد

ى طرق علتطبيق عملي والرقمي )األرضي والجوي(، وتكنولوجيا المسح باستخدام جهاز الليزر.  التصويرو دواته،الرقمي وأ

 والبرامج المختلفة في المختبر والميدان. األجهزةتوثيق الرقمي باستخدام الالتصوير و

 110903442و  903261110(، المتطلب السابق: 3+2س م )3: التراثيةتقييم وتأهيل االماكن  903444110 .27

تحديد و ،وعالقتها بالمحيط الخارجي ،ظيفيةوإظهار قيمتها الجمالية والو ،تقييم الوضاااااااع الراهن للمباني من الناحية الفيزيائية

تأهيلها، ودراساة كيفية إعطاء الهوية والخصاوصية ورسام ساياساية الحفاظ وإعادة  ،طبيعة ونوع التدخل الذي يتوجب القيام به

  وتطبيقات على المادة النظرية. ،زيارات ميدانية لبعض األماكن التاريخيةلألماكن التاريخية، و

 611010811(، المتطلب السابق: 3+2س م)3لومات أثرية: نظم مع 903451110 .28

مات البرامج  ،اآلثار والحفظ األثري مجاالت" وأهمية دوره في AISالتعريف بنظم المعلومات األثرية "  وتطبيق اساااااااتخدا

سوبية في بناء نظم المعلومات األثري  في مجال   Web GIS Arctic)نظم المعلومات الجغرافية ( مثل  GISة وتطبيقات ،الحا

ألثرية الخرائط الرقمية للمواقع ا إعداد ، وكيفيةاستخدام النظم الرقمية في البحوث األثريةو، تنسيق المعلومات األثرية ونشرها

. 

 ساعة بنجاح 90شريطة إنهاء دراسة المتطلب السابق:  (،6+1س م )6تدريب ميداني:  903492140 .29

 النظرية إلى التطبيق العملي، وتحسين مهارة الطلبة، وتطبيق ما تعلموه أثناء دراستهم.تسهيل االنتقال من الدراسة 

 110903111( لمتطلب السابق 3+2س م ) 3صيانة وترميم القطع التراثية :  110903316 .30

ماية وصايانة ية في حلتعريف بأنواع المواد األثرية وتصانيفها باالعتماد على المواد المساتخدمة في إنتاجها ودور البيئة المتحفا

 .هذه المواد وتطبيقات مخبريه ألهم أساليب الصيانة والحماية لمختلف أنواع القطع األثرية في المتاحف 

 110903161( لمتطلب السابق 3+2س م ) 3المحافظة على المباني التراثية 110903317 .31

هذه  حمايةاني، وأهم الطرق والمبادئ المسااااااتخدمة في وأهم عوامل وأشااااااكال التلف لهذه المب  وأهميتها التراثيةمفهوم األبنية 

 لدراسة خصائص مواد المباني، وأهم طرق المحافظة عليها.و تطبيق عملي المباني ، 

 

 إدارة الموارد التراثية قسم :

 مهدي الزعبيرئيس القسم: الدكتور 

 

 األستاذ الدكتور محمد وهيب :األساتذة 

 

 المشاركون األساتذة: 
o  الزعبيد. مهدي 
o د. رائد الغزاوي 
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 ال يوجد :المساعدون األساتذة 
  :المدرسون المساعدون 

o م. ديما كريشان 

 

 ال يوجد :المتفرغون المحاضرون 

 

 ال يوجد :التدريس مساعدو 

 أسطر عن نشأة القسم:

متشتتتتتتتتتتتتتت ب صع ة ر       ام ك  ران ب ل ستتتتتتتتتتتتتت بح  والرتاث ،  ال ي  ستتتتتتتتتتتتتت  يف عبم  واملبحف الرتاث  إدار  امتارد  ستتتتتتتتتتتتتت    إنشتتتتتتتتتتتتتتبء
. وينسج  ذلك صع اخل ر االسرتات ج   ل جبصع  اهلبمش   ل ،شبر   يف احلفبظ ع   صتا ع  " يف "اجلبصع  اهلبمش   1999/2000

 الرتاث والس بح  األثري  يف حمبعل  ال ر بء واب ر حمبعلبق ام، ك .

   ويهدف الطس  إىل إعداد اتا   صص امدربني واخلرجيني امؤل ني الطبدريص ع   الع،ع يف جمبة إدار  امتا ع الس بح   والرتاث   ال ب ع
واحلضتتبري  يف تراثهب ال ب عر واللبر.ر. الطستت  صلخصتت  يف تطدا  دوراق صكجمف  يف جمبة إدار  جم،تعبق املبحف يف ا ع أ بء 

 وعالو  ع   ذلك عبن الك    لر التح د  متنح درج  بكبلتريتس يف ع   املبحف. ،ن ط  العرب   ام، ك  وام

 

 

 

 

 متطلبات التخصص:

 ( ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي:81)

 ( ساعة معتمدة تشمل المواد التالية:63أ( اإلجبارية )

 المتطلب السابق
الساعات 

 المعتمدة
 رقم المادة اسم المادة

 110901121 مبادئ في علم اآلثار 3 

 110902212 (2إدارة الموارد التراثية )  3 110902111

 0140902213 إدارة التراث الطبيعي 3 -

 110902232 تاريخ المتاحف 3 110902131

 0140902236 التسجيل والتوثيق المتحفي 3 110902131

 0140902251 الجيولوجيا البيئية  3 -
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 110902314 حاالت دراسية في إدارة الموارد التراثية  3 110902212

 110902315 تفسير المواقع التراثية  3 110902111

 0140902318 تلف المواد التراثية  3 110903111

 0140902331 صيانه وقائية في المتاحف  3 110902318

 110902334 التعلم في المتاحف 3 110902131

 0140902335 وتنظيم المتاحف والمعارضادارة  3 110902334

- 3 
التشريعات والسياسات الخاصة باالثار 

 والتراث   
0140902411 

 0140902419 توثيق المواقع والمباني التراثية   110903111

 110902418 التراث غير الملموس 3 110902111

 110902441 تدريب ميداني 6 ساعة معتمدة بنجاح 90

 110902443 أخالقيات المهنة 3 معتمدة بنجاحساعة  90

 0140902452 البيئة المتحفية   110902131

 0140902231 خواص المواد االثرية  3 110903111

 0140903371 مقدمة في التقنيات القديمة  3 110901121

 0110903371 المحافظة على المباني التراثية  3 0110903161

 

 ساعة معتمدة يختارها الطالب من المواد التالية:( 12أ( االختيارية )

 رقم المادة اسم المادة الساعات المعتمدة المتطلب السابق

- 
الحرف والصناعات التقليدية في  3

 األردن
0140902113 

 0140902132 المتاحف االردنية  3 -

 0140902214 التراث االردني 3 110902111

 0140902215 التراث الكتابي 3 110902111

 110902221 مواقع أثرية في األردن 3 110901111

 0140902317 التراث العالمي  3 -

 110903451 نظم معلومات اثرية  3 110108116

 110903351 المعلوماتية واآلثار 3 110108116

 0140902432 استنساخ القطع المتحفية 3 0140902318

 0140902333 مخاطر المباني المتحفية  3 110902131
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 110902442 أساليب البحث العلمي 3 -

 110902444 موضوعات خاصة في التراث  3 -

 0140902338 تفسير القطع المتحفية  3 110902131

 0140902431 تسويق  المتاحف  3 110902131

 

 

 

 وصــف المــواد

 ( 0+3س م ) 3 :الحرف والصناعات التقليدية االردنية 090211341

تا  النهائي، الخام الى االن المادةاستعراض الحرف التراثية التقليدية في االردن ومراحل تصنيع المواد التراثية المختلفة من مرحلة جمع 

وربط مراحل االنتا  المختلفة مع المحتوى االقتصادي واالجتماعي في الفترة الزمنية التي تعود اليها كما تشمل المادة تعريف الطلبة 

 تراثية في االردنلالحرف التقليدية في كمنتج سياحي في دعم السياحة ا ودوربالقيم الحضارية المختلفة لتلك الحرف وعمقها التاريخي. 

 (0+3س م ) 3المتاحف االردنية :  090213241

التعريف بالمتاحف االردنية، االنماط واالنواع والتطور التاريخي للمتاحف االردنية وتوزيعها الجغرافي والدور الذي تلعبه في تنمية 

 المجتمعات المحلية وكرافد لدعم السياحة الثقافي في االردن.

  (:0+3س م )3(: 1لموارد التراثية )إدارة ا 110902111

التعريف بالتراث الطبيعي واإلنساني وكذلك التراث الملموس وغير الملموس. والتعريف بالقوانين المحلية ذات الصلة وهي قانون 

 اآلثار األردني وقانون التراث األردني.

  ( 0+3س م ) 3مقدمة في علم المتاحف:  110902131

ودراسة أهدافه ووظيفته وعرض ألنواع المتاحف المختلفة كمتاحف العلوم والفن والتاريخ واألطفال باستخدام التعريف بالمتحف ودوره 

أمثلة محلية وعالمية، كما يتناول المساق بإيجاز عدة نواحي من العمل المتحفي كالمحافظة على المجموعات المتحفية وكتابة بطاقات 

 الخدمات واألنشطة. العرض وتوفير

 :110902111(، المتطلب السابق 0+3س م )3(: 2إدارة الموارد التراثية ) 121109022

من خالل دراسة الهيئات والمنظمات العالمية ذات الصلة ومتابعة  1متابعة األساسيات التي تم طرحها في مساق إدارة الموارد التراثية 

 ا وتسويقها ودمجها في صناعة السياحة.التطور في التشريعات والقوانين المتعلقة بالموارد التراثية وإدارته

 (،0+3س م )3: : يالطبيع التراثإدارة  090221341



235  /437 

 

 
 

 

مقومات المصادر الطبيعية والطرق العلمية الحديثة في إدارة المحميات وأساليب المحافظة عليها، ودور المحميات في السياحة البيئية، 

 االستثمار االقتصادي للمحميات الطبيعية، وطرق استدامتها.     مواردها وطرقوالتقنيات الحديثة في تنظيم أعمال المحميات وإدارة 

 : 110902111المتطلب السابق (، 0+3س م ) 3التراث االردني:  090221441

التراث كمورد اقتصادي ودعامة أساسية التعريف بالموروث التراثي االردني، االنماط واالنواع والتاريخ، ودور التراث االردني 

، والتعرف على طرق استثمار معطيات التراث التراثملية التنمية السياحية. أهمية مجاالت وتجارب التوظيف االقتصادي في لع

 ثمارها سياحياً.  وتخطيط استفي االردن تنمية السياحة الثقافية ، وعمليات تطوير وتنمية مواقع التراث الطبيعي والحضاري  فياألردني 

 :110902111المتطلب السابق (، 0+3س م ) 3 ابي:التراث الكت 090221541

التعريف بالتراث الكتابي وأنماطه واشكاله المختلفة، واهمية المخطوطات والوثائق التاريخية في توثيق التراث، وطرق دراسة توثيق 

 كتوبة الوثاق الكتابية والحفاظ عليها ووظيفتها التراثية، االدوات والمواد التي حفظت عليها الوثائق الم

 111111090(، المتطلب السابق 0+3س م ) 3مواقع اثرية في االردن :  110902221

دراسة تسلسل العصور األثرية والتاريخية المختلفة في األردن من خالل المواقع األثرية المكتشفة، ودراسة المواقع للحقب التاريخية 

ديدية والكالسيكية المتقدمة، والعصور اإلسالمية حتى الفترة العثمانية، التالية: العصور الحجرية، والعصور البرونزية، والعصور الح

 وتوضيح األهمية التاريخية لهذه المواقع وربطها مع األحداث التاريخية في المنطقة.

 110902131المتطلب السابق  (0+3س م )3تاريخ المتاحف:  022321109

عليها وعالقتها بالتغيرات السياسية واالجتماعية واالقتصادية المعاصرة لها التعريف بفكرة ظهور المتاحف والتطورات التي طرأت 

 ابتداء من عصور ما قبل التاريخ إلى الفترة اليونانية ومن ثم العصور الوسطى وعصري النهضة والتنوير وحتى اليوم الحاضر.

 :111090213(، المتطلب السابق 0+3س م ) 3: التسجيل والتوثيق المتحفي 630902341

تمالك القطع المتحفية، والمسائل القانونية واألخالقية المتعلقة بذلك، وطرق سا ألشكالالمجموعات المتحفية، وعرض  تسجيلطرق 

جمع المعلومات المتعلقة بالقطع المتحفية والتعريف بنظام تسجيل القطع التراثية في المتاحف، وأسس المحافظة الوقائية على القطع من 

من والحماية والبيئة المناسبة لها في غرف العرض والمخازن وما يتبعها من طرق تخزين المجموعات المتحفية خالل توفير األ

 والتخطيط للوقاية من الكوارث. 

 ( 0+3س م ) 3الجيولوجيا البيئية :  090225114

 ت،القازإلنا زل،الزلا نع لناجمةا يةرلبحا تجاولما ،نيةكارلبا راتولثا زل،الزل: ابيعيةطلا ارثولكا ورات؛دلوا مةظألنا رض،ألا

 ريوألحفا دوقولا زك؛لنياا طوسق رتأثي ؛لمائيا فلغالوا سقطلا نع لناجمةا ارثولكا ت؛لفيضاناا ط،ولهبا نع لناتجةا ضيةرألا رلحفا

 ةرلكا ىومست على فيئةدلا في دةطرلمضا دةيازلوا خلمناوا ولجا الوحأ في رلتغيا ؛لبيئةا على ستغاللهاا رثوأ نيةدلمعا واترلث، ا

 ة المختلفةم.ومدى تأثير العوامل الجيولوجية والبيئية على ظهور واستيطان االنسان في الحضارات القديضيةرألا

 :110902212(، المتطلب السابق 0+3س م )3 والمتاحف راسية في إدارة الموارد التراثيةحاالت د 110902314
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من خالل التركيز على مشاريع متنوعة  2و 1ي مساقات إدارة الموارد التراثية يبني المساق على االسس النظرية التي تم إعدادها ف

 االهتمامب وانتهاءتعكس الخط الزمني لتطور النظريات المتعلقة بإدارة الموارد التراثية بدءاً من التركيز على الصروح المعمارية 

إقليمية ومحلية ليتمكن الطالب من دراسة أثر البيئة على بالنسيج الحضري الذي يضم هذه المواقع. يعرض المساق مشاريع عالمية و

 التطبيقات المتعلقة بإدارة الموارد التراثية.

 :110902111(، المتطلب السابق 3+2س م )3تفسير المواقع التراثية:  315110902

ي إدارة الموارد التفسير، ودور العاملين فمبادئ ونظريات التفسير للمواقع وللقطع التراثية والطبيعية، والطرق والوسائل المختلفة في 

والترميم والمرشدين السياحيين في تفسير وتقديم المواقع التراثية والطبيعية، ووضع الخطط للتفسير وتقديم الموقع، والتفسير الموجه 

 لذوي االحتياجات الخاصة.

 (0+3س م )3: التراث العالمي 990231741

التعريف بالتراث العالمي، قائمة التراث العالمي ومعايير اختيار مواقع التراث العالمي، المؤسسات المعنية بالحفاظ على مواقع التراث 

 . التشريعات والسياسات العالمية لحفظ هذه المواقع العالمي،

 110903111المتطلب السابق  (، (،0+3)س م 3 تلف المواد التراثية: 090231841 

 لخارجية،االتركيب الكيميائي للمواد األثرية العضوية والغير عضوية وأسباب تلف كل مادة من المواد سواء العوامل الداخلية أو العوامل 

كما تشمل المادة توضيح كيفية حدوث التلف في المواد األثرية المختلفة، وكيفيَّة تحديد عمر المواد التراثية وكيفية استخدام هذه 

 في صيانة وترميم المواد التراثية المختلفة المعلومات

 902318011 (، المتطلب السابق (،0+3س م )3صيانه وقائية في المتاحف:  090233141

اإلجراءات الوقائية لصيانة المتحف والمجموعات المتحفية، صيانة المعروضات والمستودعات والمبنى المتحفي، والتقنيات الحديثة 

 والصيانة في اتباع اإلجراءات الوقائية في الترميموالتخريب في المتحف وواجبات امناء المتاحف واقسام في مراقبة عوامل التلف 

 المتاحف. 

 : 110902131(، المتطلب السابق 0+3س م ) 3التعلم في المتاحف  110902334

علم لعشرين ودراسة أهم نظريات التعرض للتغيرات التي طرأت على الدور التعليمي للمتاحف وخاصا في النصف األخير من القرن ا

في المتاحف التي ظهرت في هذه الفترة وكما يغطي هذا المساق األساليب المتبعة عالميا في توفير الفرص التعليمية للزوار على 

 وتقييمها.    ةاختالف ثقافاتهم واعتقاداتهم واهتماماتهم من خالل طرق عرض القطع والبطاقات التفسيرية وتنظيم أنشطة تعليمية متنوع

 :110902334(، المتطلب السابق 0+3س م )3المعارض: ادارة وتنظيم المتاحف و 0140902335 

التعريف بفكرة وأهداف المعارض المتحفية وطرق تصميمها ابتداء من القرن التاسع عشر الميالدي ويتناول المساق الخطوات المتبعة  

في تخطيط وتطبيق وتقييم المعارض وتحديد رسالة المعرض والقصة التي ستقدم واألساليب المختلفة لتوصيلها والتي من ضمنها 

مات واألخذ بعين االعتبار النواحي التعليمية والسيكولوجية والجسدية للزائر. الجزء العملي للمساق يتطلب البطاقات التفسيرية والمجس

 زيارات ميدانية لدراسة وتقييم معارض محلية. مشاركة الطلبة في تصميم معرض أو
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  (،0+3س م )3: والسياسات الخاصة باآلثار والتراث    التشريعات   090241141

في إدارة الموارد التراثية، مع التركيز على طرق ومصادر التمويل المادي واالستفادة من الخبرات  والسياسات المتبعةالتشريعات 

وعرض األساليب الجديدة الستنباط التمويل المادي من أجل إدارة الموارد التراثية، كما يشرح دور المجتمع والعاملين في قطاع إدارة 

اليب أهمية وأس، ومجال ضمن إطار التشريعات الحالية، وأهمية الدور الذي تلعبه التشريعات في هذه الحالةالموارد التراثية في هذا ال

 تفعيل دور المجتمع المحلّي والعاملين في هذا المجال.

 :111110902(، المتطلب السابق 0+3س م )3التراث غير الملموس:  110902418

فية تشكله وعالقته بالقيم الحضارية وذاكرة المجتمع المحلي وتعاطيه للموروث كجزء التركيز على التراث غير الملموس من حيث كي

من الهوية الثقافية. في هذا المساق تبرز الذاكرة والقصة كمكونين أساسيين في صناعة المعاني المختلفة المتعلقة بالتراث ويعرض 

سي والسيا االقتصاديوالمحتوى  يتالءمتشكيل الهوية بما المساق حاالت دراسية تبرز دور الذاكرة والقصة في تشكيل وإعادة 

 للمجتمع. واالجتماعي

 110902111 السابق:(، المتطلب 0+3س م )3توثيق المواقع والمباني التراثية:  090241941

مودية إضافة إلى عوالمخططات األفقية وال للمباني التراثية وعمل الرسومات التوثيق الفوتوغرافي والتوثيق باستخدام الصور اساليب

وتقنيات توثيق المباني التراثية واالثرية واهميتها في العمل التراثي  (master planاستخدام هذه الوثائق في عمل المخططات الكبيرة )

 والمحافظة على المواقع على اختالف طبيعتها

 110902131 (، المتطلب السابق0+3س م )3تسويق المتاحف:  014090431 

اساليب تسويق المتحف، قسم التسويق المتحفي واليات التسويق، استخدامات وسائل االتصاالت الحديثة في التسويق وتقنيات ومبادئ 

 التسويق والمهارات الشخصية لدى كادر المتحف بهذا الخصوص 

 090231841 :(، المتطلب السابق0+3س م )3استنساخ القطع المتحفية:  090243241

خ القطع المتحفية، االهمية واالهداف واالساليب المتبعة في استنساخ القطع، وعرض تاريخي لظاهرة استنساخ القطع مفهوم استنسا

المتحفية ودوره في الحفاظ على القطع االثرية المهددة بالتلف كمصدر بديل لعرض القطع المتحفية واستخدامات االستنساخ في التعليم 

      والتدريب والعروض البديلة. 

 

 

 :ساعة معتمدة بنجاح 90 (12+2س م ) 6تدريب ميداني:  441110902

مهارات ميدانية في المتاحف والمواقع السياحية والتراثية من خالل تدريب الطالب في احد المتاحف أو المواقع التراثية، وتطبيق عملي 

 للمهارات التي اكتسبها الطالب خالل دراسته النظرية في القسم.

 :ساعة معتمدة بنجاح 90 ،أساليب البحث العلمي 442110902
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التعريف بأساليب كتابة التقارير واألبحاث وأساليب قراءة وتحليل وتلخيص المقاالت العلمية المتعلقة بمواضيع التراث، ويتناول المساق 

 ألبحاث.أيضاً أساليب جمع المعلومات وتوثيقها بالطرق العلمية والمنهجية الصحيحة وتوظيفها في إعداد ا

 :ساعة معتمدة بنجاح 90(، 0+3س م )3أخالقيات المهنة:  110902443

تمع المحلي مع المج وكذلك التواصلالتعريف بأخالقيات المهنة المتعلقة بإدارة المواقع التراثية والمتاحف وكيفية التعامل مع الزوار 

 ي.وذوي االختصاص والحرص على طرق التفسير والمحافظة على التراث الوطن

 : ساعة معتمدة بنجاح 90 ،(0+3س م ) 3التراث: موضوعات خاصة في  110902444

خر التركيز على آ ومناقشتها معانتقاء موضوعات متنوعة في مجال إدارة الموارد التراثية والمتاحف والحفاظ عليها، ليتم دراستها 

 المستجدات العلمية والبحثية المحلية والعالمية في هذه المجاالت. 

 131110902، المتطلب السابق (0+3س م ) 3البيئة المتحفية  090245241

الصيانة الوقائية  تقييم أساليب ،التخزين والعرض للمقتنيات المتحفية وتفاعالتها مع البيئة المحيطة، كما ستتضمنالبيئة المتحفية و

تالءم مع البيئة المتحفية بما ي ضبطالمتحفية وطرق المتحفية. والعوامل التي تؤثر على القطع وطرق المالحظة والحفظ للمقتنيات 

 في المخازن والمستودعات الخاصة المجموعات والمقتنيات المعروضة او الموجودة

 110902131( المتطلب السابق 0+3س م ) 3تفسير القطع المتحفية  140904252

ما هذا المساق الى شرح كيفية كتابة وصيانة هذه اللوائح وتعتبر اللوائح التفسير للقطع المتحفية من اهم عوامل نجاح المتحف ويهدف 

هي الطرق االخرى التي يمكن من خاللها شرح وتفسير القطع وأيضاً الشروط شكل وطرق الكتابة على هذه اللوائح واأللوان واألحجام 

 المنسجمة.

  110902131( المتطلب السابق 0+3س م ) 3مخاطر المباني المتحفية  090233341

عرف بالمخاطر الطبيعية والبشرية التي ممكن ان تحدث لمبنى المتحف من حرائق وزالزل وسرقات وفيضانات وما الى ذلك، الت

 اضافة الى ذلك كيفية توفير خطة سالمة في حال حدوث هذه المخاطر بهدف حماية القطع التي يحتويها هذا المتحف وحماية زواره.
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 (11ملحق رقم )

 (Syllabus)ريسي لمادة علم آثار وسياحة المحتوى التد

 الموضوع األسبوع

 مقدمة عامة، تعريف بمتطلبات الفصل. 1+2

 تعريف/ العلوم المساندة لعلم االثار  -

 .علم اآلثارأهمية دراسة  -

 كيفية التعرف عليها، عوامل اندثارها.المواقع األثرية: تعريفها، أنواعها،  - 3+4

 الحديث: المسح االثري،منهج علم االثار  -

 التنقيب، التوثيق. 

 التأريخ في االثار. - 5+6

 صيانة وترميم المواد االثرية.-

 تلف وصيانة المباني االثرية. 7

 أشهر المعالم االثرية العربية والعالمية.

 تاريخ االردن الحضاري.

 المتاحف: التعريف، النشأة، االهداف. 8+9

 انواع المتاحف.

 تطوير المتاحف.اساليب 

 العرض المتحفي: الوسائل واألساليب. 10+11

 مكونات المتحف.

 امن وسالمة المتاحف.

 .االهميةصناعة السياحة: التعريف و  12

 انواع السياحة عموما وفي االردن تحديدا.

 / السلبية(.االيجابية)البيئية تأثيرات السياحة: االقتصادية، االجتماعية، 
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 لسياحة.مقومات صناعة ا 13

 البشرية.كة األردنية الهاشمية الطبيعية و مقومات صناعة السياحة في الممل

 .تسويق السياحة في االردن 14

 

 المراجــع:

 عمان. (، علم اآلثار والمتاحف األردنية، وزارة الثقافة االردنية،2008الشياب، عاطف، المحيسن، زيدون ) .1

 والتوزيع، عمان، االردن. للنشر الوراق مؤسسة استراتيجي، مدخل... السياحي التسويق ،(2004) النبي عبد حميد لطائي،ا .2

 (، المتاحف عمارة وفن وادارة، دار ايهاب ابراهيم للطباعة، القاهرة، مصر. 2015العطار، حسين ) .3

  ، مصر.والتوزيع، اإلسكندرية للنشر الجامعية الدار السياحة، اقتصاديات (،2000، جليلة )حسنين حسن .4

 (، منهج البحث االثري والتاريخي، دار الفكر اللبناني، بيروت، لبنان.1995)حيدر، كامل  .5

 في:    (، مدخل الى علم االثار وتقنياته، متوفر2011دحدوح، عبد القادر) .6

https://etudiantgroupe06.files.wordpress.com2015/05/ilme-atar.pdf 

رية والتطبيق" دراسات وبحوث في انثروبولوجيا السياحة، الملتقى المصري ( صناعة السياحة بين النظ2003دعبس، يسرى ) .7
 لالبداع والتنمية، االسكندرية، مصر.

 .صرم اإلسكندرية، والتوزيع، للنشر الجامعية الدار الحضاري، والتواصل العالم متاحف ،(2004) يسري  دعبس، .8

 مطابع المجلس األعلى لآلثار، القاهرة، مصر.، والتاريخيةترميم وصيانة المباني االثرية (، 1994) عبد المعز، شاهين .9

 .2010منظمة السياحة العالمية، "السياحة"، مدريد: المجلس األعلى للتعليم،  .10

 وزيع العالمات:ن

     %40اإلمتحان األول والثاني : 

  %10المشاركة 

     %50اإلمتحان النهائي: 

االمتحانات بشكل نهائي بعد التنسيق مع  وأماكنعن مواعيد  اإلعالنستكون امتحانات المادة الكترونية، حيث سيتم  مالحظة هامة:
 بهذا الخصوص. اإلعالناتمركز التعليم االلكتروني لذا يرجى استمرارية متابعة 

 

1. https://etudiantgroupe06.files.wordpress.com2015/05/ilme-atar.pdf 
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 (12رقم )ملحق 

 (Syllabus) التراث الثقافي في األردنالمحتوى التدريسي لمادة 

  

 

 د ميرنا مصطفى اسم المدرس: 

 يوم الخميس  12-9الساعات المكتبية: 

 

 المساق  تعريف

جزءا هاما من المصادر  يعتبريهدف المساق الى تعريف الطالب بالعناصر االساسية للتراث االردني، ذلك انه 

لثقافية، والتي تشكل نسبة كبيرة من مقومات الجذب السياحي في االردن. تتناول المادة عرضا السياحية ا

للموضوعات التالية: المفاهيم االساية للثقافة، التراث والمجتمع؛ تكوين المجتمع االردني وانماطه الحياتية، العناصر 

ت اليدوية كالخشب، الزجا  والحلي، العادات التراثية االساسية: اللباس التقليدي، النسيج، العمارة، المصنوعا

 وغير ذلك. والمناسبات الغذائية عند البدو والحضر، اضافة الى بعض المظاهر االجتماعية الهامة كالقضاء 

  

 

 

 قواعد هامة: 

 عالمات ستكون مرصودة للحضور والغياب.  10الحضور الزامي وسيتم اخذه كل محاضرة،  -1

تم اعداد مادة المساق من عدة مصادر، يتعين على الطالب قراءة المادة االسبوعية قبل المحاضرة  -2

 للمشاركة في المناقشة الصفية. 

 مواعيد االمتحانات ثابتة ولن يتم تغييرها.  -3
 

 توزيع العالمات: 

 25 االمتحان االول 

 25 االمتحان الثاني 

http://www.google.jo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=R4imJL8HDXNS2M&tbnid=7kU9B_9nooSPoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://yarmouk.webs.com/whatsnew.htm&ei=MF46UvXyF8Oy0QW_4IDAAw&bvm=bv.52288139,d.d2k&psig=AFQjCNFkVGFwJVLzAnij7ejSeJrPwmBLzg&ust=137964329616
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 10 الحضور والغياب 

 40 االمتحان النهائي

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 مواعيد االمتحانات في الجامعة )يتم تحديد االمتحان الحقا(

 

 توزيع المحاضرات: 

 

 المادة االسبوع

 التعريف بالمساق    2و 1

 المفاهيم االساسية للثقافة، التراث، والمجتمع

 مقدمة حول التراث االردني

 المجتمع االردني: التطور واالنماط الحياتية  3

 اللباس التقليدي 4

 الفلوكلور 

 العمارة والمساكن التقليدية في االردن واالنماط السكنية 6و 5

 االدوات اليومية 

  لزراعةا

 القهوة العربية     7
 القضاء العشائري

 في المناسباتالعادات والتقاليد 

 الفترة التي يتم خاللها إجراء االمتحان األول 9/3/2017 - 26/2 الخميس-األحد

 الفترة التي يتم خاللها إجراء االمتحان الثاني 13/4/2017 - 2 الخميس-االحد

 2016/2017االمتحانات النهائية للفصل الثاني  11/5/2017- 30/4 الخميس –األحد 
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 االلعاب الشعبية 

 الهوية الغذائية  8

 الحرف اليدوية  9

 مشاهدة عدد من االفالم الوثائقية حول عناصر التراث االردني 10-11

 مناقشة صفية حول الوضع الحالي للتراث االردني 

 االمتحانات النهائية 14

 

 مصادر  المادة: 

 الهوية األردنية: التاريخ والتشكل والمجتمع. د. مهند مبيضين -1

www.thoriacenter.org/cms/webimages/958873.doc 

 اعداد: سمير العدوي وفايز العبادي/لوزارة الثقافة األردنية حول التراث األردني  الكتاب االلكترونيمقتبسات من  -2
44-04-07-05-05-20/2014-35-12-06-12-http://www.ich.gov.jo/index.php/ar/2012 

 الهوية الغذائية في االردن، تاليف كارول بالمر، ترجمة عفاف زيادة، منشورات االهلي، عمان  -3
 الشعبية االردنية، مقالة لحازم الزعبيلحرف ا -4

http//www. faculty.ksu.edu.sa/naserz/.../األردنية20%الشعبية20%الحرف.pdf  

 

 

http://www.thoriacenter.org/cms/webimages/958873.doc
http://www.ich.gov.jo/index.php/ar/2012-12-06-12-35-20/2014-05-05-07-04-44
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 : المشاريع الدولية  (15ملحق رقم )

 المدعوم من االتحاد األوروبي Fp7التقرير النهائي لمشروع 
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(14ملحق رقم )



268  /437 

 

 
 

 

 



269  /437 

 

 
 

 

 



270  /437 

 

 
 

 

 



271  /437 

 

 
 

 



75  

 إنجازات الكلية باللغة اإلنجليزية( ملخص 15ملحق رقم )

  

Prepared by Dr. Fadi Bala'awi 

Dean of Queen Rania Faculty of Tourism and Heritage 
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First term 2016 - 2017 
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 Lectures and Public Activities                                                                                       

 -Ongoing projects and activities 
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- Faculty boards Members 

The Board of Queen Rania Faculty of Tourism and Heritage for the academic 

year of 2016/2017 has been established as follows: 

● Dr. Fadi Bala'awi: The Dean  

● Prof. Dr. Mahdy Al-Zu’bi: Vice Dean 

●Dr. Fardous Al-ajlouny: Assistant Dean 

● Dr. Fardous Al-ajlouny: Head of Department of Sustainable Tourism 

● Dr. Fadi Bala'awi: Head of Department of conservation Science 

● Dr. Mahdy Al-Zu’by: Head of Department of Cultural Resources Management 

and Museology 

●Prof. Dr. Sultan Al-Maani: Representative of Sustainable Tourism Department 

●Prof. Dr. Mohammad Waheeb: Representative of Cultural Resources 

Management and Museology Department 

●Prof. Dr. Nayef Haddad: Representative of Department of Conservation 

Science Department 

●Dr. Munther Jamhawy: Head of Department of Antiquities/Representative of 

local community 

● Engineer Ihab Amareen: Director of the Jordan Museum/ Representative of 

local community 

●Mr. Hilmy Khawaldeh: Secretary of Management Committee 
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-Faculty Committees  
 

Different Committees in the Faculty for the academic year 2016/2017 were established as follows: 

Scientific Research Committee High Studies Committee 

Prof. Dr.Sultan Al-Maany  chief Vice Dean chief 

Prof. Dr. Mohammad Waheeb 

M
em

b
er

s 

Dr. Fadi Bala'awi 

M
em

b
er

s 

Prof. Dr. Nayef Haddad Dr. Bilal Khrisat 

Dr. Hussein Qudrah Dr. Fardous Al-ajlouny 

Committee of Finance and Budget Sport Committee 

Dean chief Dr. Malik Badr chief 

Vice Dean 

M
em

b
er

s 

Dr. Nayef Haddad 

M
em

b
er

s 

Assistant Dean Dr. Fardous Al-Ajlouny 

Dr. Bilal Khrisat Engineer Fawaz Ishaqat 

Committee of Conferences and Seminars Committee of local community and 

sponsoring projects 

Dr. Fardous Al-Ajlouny chief Prof. Dr. Mohammad Waheeb chief 

Prof. Dr. Mohammad Waheeb 

M
em

b
er

s 

Prof. Dr. Nayef Haddad 

M
em

b
er

s 

Dr. Eyad Al-Masry Dr. Eyad Al-Masry 

Dr. Fadi Bala'awi Dr.Ramzy Al-Rusan 

Committee of Scientific and Laboratories 

Supplies 

Electronic Website Committee 

Dr. Abd Al-Rauf Mayyas chief Dr. Mairna Mustafa: Committee chief 

Dr. Bilal Khrisat 

M
em

b
er

s 

Dr. Abd Al-Rauf Mayyas 

M
em

b
er

s 

Engineer Fawaz Ishaqat Dr. Nirmeen KHasawneh 

Engineer Aseel  Al- Ja’bary Engineer Aseel  Al- Ja’bary 

Academic Plan Committee Students Legal Affairs Committee 

Prof. Dr. Nayef Haddad chief Vice Dean chief 

Head of Department of Sustainable 

Tourism 

M
em

b
er

s 

Assistant Dean 

M
em

b
er

s 

Head of Department of Cultural 

Resources Management and Museology 

Head of Department of Cultural 

Resources Management and 

Museology 

Head of Conservation Science Head of Conservation Science 
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Academic Schedule and Exams’ Committee Scientific Fieldtrips and Excursions 

Committee 

Dr. Hussein Qudrah chief Dr. Ramzy Al-Rusan chief 

Head of Department of Sustainable 

Tourism 

M
em

b
er

s 

Dr. Abd Al-Rauf Mayyas 

M
em

b
er

s 

Head of Department of Cultural 

Resources Management and Museology 

Dr. Raed Al-Ghzawy 

Head of Conservation Science Dr. Malik Badr 

Exhibition Committee Faculty Promotion and advertisement 

Committee 

Dr. Eyad Al-Masry chief Dr. Raed Al-Ghzawy chief 

Dr. Raed Al-Ghzawy 

M
em

b
er

s 

Dr. Abd Al-Rauf Mayyas 

M
em

b
er

s 

Mrs. Deema Khrishan Dr. Fardous Al-Ajlouny 

Engineer Aseel Al-Ja’bary: Member  

Faculty Social Committee 

 

Strategic Plan Committee 

 

Dr. Fady al-Balaawy chief Dr. Bilal Khrisat chief 

Dr. Nirmeen Khasawneh 

M
em

b
er

s 

Head of Department of 

Sustainable Tourism 

M
em

b
er

s 

Khitam Abu Hanieh Head of Department of Cultural 

Resources Management and 

Museology 

Hilmy Khawaldeh Head of Conservation Science 

 

 

- Department of Sustainable Tourism Board Members  

The Board of the Department of Sustainable Tourism for the Academic Year 

of 2016/2017 was established as follows: 

 

Dr. Malik Badr 
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- Department of Conservation Science Board Members  

 
The Board of the Department of Conservation Science for the Academic Year of 2016/2017 was 

established as follows: 

Dr. Fardous Al-Ajlouny 

Head of Department 

Prof. Dr. Sultan Al-Maany 

Dr. Eyad Al-Masry Dr. Hussein Qudrah 

Dr. Ramzy Al-Rusan Dr. Mairna Mustafa 

Dr. Nermeen Khasa 
Dr. Khalid Douglas 
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  Dr. Fadi Al-Balaawy: 

Head 

 

 
Dr. Firas Alawneh 

(Sabatical Year) 

 

 

Prof. Dr. Nayef Haddad 

 

 
Dr. Mohammad Al-

Khalily (Non-paid 

vacation) 

 

 

Dr. Bilal Khrisat 

 

 
Dr. Abdul Rauf 

Mayyas 

 

 

Dr. Yahya Al-shawabkeh 

(Sabatical Year) 

 

 

 
 

   Nuha Attayat: Secretary of the Department   

 

 

 

 

 

 

- Department of Cultural Resources Management and Museology 

Board Members  
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The Board of the Department of Cultural Resources Management and Museology for the 

Academic Year of 2016/2017 was established as follows: 

 

Dr. Mahdi Al-Zu’by: Head 

 

 
Prof. Dr. Mohammad waheeb 

 

 
Dr. Raed Ghazawi 

 
Dr. Fadi Al-Bala'awi 

 

 

 
Mrs Deema Khrishan 

 
 
 
 
 

 

 

   Nuha Attayat: Secretary of the Department  
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Academic Plans and Accreditation Association Standards 

- Modifications of the master program on Ancient Arab Civilizations based on 

Accreditation Association Standards. 

- Preparing and Submission of a new master program plans at the Faculty 

titled in "Management and Development of Archaeological and Heritage 

Sites". 

- The modification of the bachelor program curriculum in Tourism 

Management as required from Accreditation Association Standards 

-Faculty Committees are preparing for the time being modifications on the 

academic curriculum of Cultural Resources Management and Museology 

degree. 

-Faculty Committees are preparing for the time being modifications on the 

academic curriculum of Tourism Management degree. 

- The syllabus of the university elective course “Archaeology and Tourism” 

has been modified and developed to cope up with new developments in the field 

of archaeology and tourism. 

-The syllabus of a new university course named “Cultural Heritage” has been 

prepared by the faculty members after the course has been added to the 

university elective courses. 

- A new advertisement for the vacancy job of two professors in the field of 

tourism has already been submitted.  

Teaching Staff Affairs: 

● Academic promotion 

1-Dr Nayef Haddad was promoted to the rank of a professor 
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2-Dr. Raed Al-Ghzawy was promoted to the rank of Associate professor and 

as a result has earned his permanent position.  

● Scientific Research and Projects and Conferences: 

-Dr. Mairna Mustafa was a member and main coordinator in the tourism 

committee in  TEMPUS Institution sponsored by European Union: 

The Tuning Middle East and North Africa (T-MEDA) Project. 

-Dr. Mairna Mustafa was the main editor and author of the book produced by 

the T-MEDA project which is now in print. The title of the book is 

“ Reference points for the Design and Delivery of Degree Programs in 

Tourism.” 

The conservation project in The Nymphaeum of Amman 

-Submission of final reports for the project of the rehabilitation of the 

Nymphaeum in the old town of Amman. Dr. Mohammad Al-Khalily and Dr. 

Yahya Al Shawabkeh were the main researchers. An archaeological park will 

be established in the historical sites including an open-air site museum. 

International Agreements: 

-An Agreement between Department of Antiquities and Queen Rania Faculty 

of Tourism and Heritage has been signed aimed at training employees in the 

Department by our Faculty. 

-Preparing an agreement between Queen Rania Faculty of Tourism and 

Heritage and The Jordan Museum in order to establish an educational museum 

in the Hashemite University. 

-Preparing an Agreement between Department of Antiquities and Queen 

Rania Faculty of Tourism and Heritage aimed at founding the educational 

museum. 
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Honoring Teaching Staff of Queen Rania Faculty of Tourism and 

Heritage: 

● Prof. Dr. Sultan Al-Maany was appointed as a member in the Board of 

Trustees at Al-Hussein Bin Talal University in Maan. 

 

●Prof. Dr. Mohammad Waheeb was awarded a number of awards and shields 

from different private and state institutions in Jordan. 

The Participation of the faculty teaching staff in conferences and workshops: 

● Prof. Dr. Mohammad Waheeb participated in the following conferences: 

-The 13th international conference on the History and Archaeology of Jordan 

organized by the Department of antiquities  presenting a paper on “the 

discovery of Nun Salim” 

-The first conference on “The Environment and Al Rusayfeh” presenting a 

paper on the archaeological sites in Al-Rusayfeh and its Surroundings. 

- The conference on “ Al-Muwaqqar, History and Civilization” presenting a 

paper on the discovery of Qasr Al-Muwaqqar. 

● Dr. Fadi Bala'awi participated in the 2nd national conference on Nature 

Reserves presenting a paper entitled as “Ecotourism and its role in 

conservation of nature and development of local Communities”  
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● Prof. Dr. Mohammad Waheeb participated in a seminar entitled as “Zarqa 

the city of old world” which was held in Zarqa on 19/11/2016 

● Prof. Dr. Mohammad Waheeb, Dr. Hussein Al-qudrah, Dr. Ramzy Al-

Rusan, and Dr. Malik Badr participated in the conference on Dialogue of 

Religions held in The Club of young Christians in Amman 27/10/2016. 

 

 

● Dr. Mairna Mustafa, Dr. Ramzy Al-Rusan, and Dr. Malik Badr and Mrs 

Deema Krishan participated in the Conference and the Exhibition of 

International Tourism and Heritage in the period between 25-27/10/2016. 
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●Dr. Fardous Al-Ajlouny participated in the discussions on the development 

of national strategies of Tourism in Zarqa Governorate. 

●The students of  Queen Rania Faculty of Tourism and Heritage participated 

in the organization of the 5th International Conference of “REACH” which was 

held under the patronage of Her Majesty Queen Rania in the Children Museum 

in Amman. 
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Publications of the Teaching Staff of the Faculty in 2016: 

Dr. Fadi Bala'awi  

 F., Bala'awi and M., Mustafa 2017. Cultural Heritage Site under 

Risk: A Case Study from Petra, Jordan. Mediterranean 

Archaeology & Archaeometry Journal (MAA). Vol. 17, No 1, 

pp.TBC.  

 Editor of the first International conference in Tourism management and 
Heritage Conservation proceedings. Zarqa: Hashemite University. 15- 
18 March 2016.    

 F., Bala'awi and B., Omari 2016: The Role of Airline Companies 

in Tourism Promotions: The Royal Jordanian as case study.  

Proceeding of the First international Conference in Tourism 

Management and Heritage Conservation.  Zarqa : Hashemite 

University: 15-18 March 2016. Pp:23-26.   

 F., Bala'awi and N., Borani 2016: The Role of Jordanian Museums 

in Tourism Promotion. Proceeding of the First international 

Conference in Tourism Management and Heritage Conservation.  

Zarqa : Hashemite University: 15-18 March 2016. Pp:57-61.   

 Dr. Mahdi Alzoabi 

- New Epigraphical Material from, Jordan Palestine Exploration 

Quarterly, 2016, 148(1):59-69.  

- A Nabataean funerary inscription from the Blaihed Museum, Arabian 

Archaeology and Epigraphy, 2016, 27,  79–83. 

- The Nabataean timing system, Acta Orientalia, 2016, 69- 3, 301-309. 
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- Safaitic Inscriptions and Possible Hunting Scenes from the North-

Eastern Bādiya- Jordan, Rock Art Research 2016, 33- 2, 219-228. 

 

- Translation of Cantineau J. “le Nabatéene” from French to Arabic, 

(2016), Ministry of Education, Amman, Jordan. 

 

Dr. Naïf Haddad  

- 2016   Naïf A. HADDAD, The 21st Century Knowledge And 

Learning Heritage Experiences And The "Digital Native" 

Generation, TOJET: The Turkish Online Journal of 

Educational Technology – December 2016, Special Issue for 

INTE 2016,pp.705- 2013. Indexed by Education Resources 

Information Center – ERIC SCOPUS - ELSEVIER, 

http://www.tojet.net/special/2016_12_1.pdf 

 

- 2016  Naif A. Haddad, Leen A. Fakhoury, Towards 

Developing a Sustainable Heritage Tourism Action Plan for 

Irbid historic core, International Journal of Architectural 

Research (Archnet-IJAR) ,Volume 10, Issue 3, November 

2016, pp. 36-59. SCOPUS. 

 

- 2016 HADDAD, Naif A. Multimedia and cultural heritage: a 

discussion for the community involved in children's heritage 

edutainment and serious games in the 21st century. Virtual 

Archaeology Review, [S.l.], v. 7, n. 14, p. 61-73, may 2016. 

ISSN 1989-9947. ISI Arts &Humanities Citation Index, 

Thomson Reuters Available at: 

<http://polipapers.upv.es/index.php/var/article/view/4191>. 

http://www.tojet.net/special/2016_12_1.pdf
http://polipapers.upv.es/index.php/var/article/view/4191
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Date accessed: 31 may 2016. 

doi:http://dx.doi.org/10.4995/var.2015.4191. 

 

- 2016   Naif A. Haddad, Fatima Y. Jalboosh, Leen A. Fakhoury, 

Romel Ghrayib, Urban and Rural Umayyad House Architecture 

in Jordan: A Comprehensive Typological Analysis at al-Hallabat, 

International Journal of Architectural Research (Archnet-IJAR), 

Volume 10 - Issue 2 – July 2016, pp.87-112). SCOPUS,  

http://archnet-ijar.net/index.php/IJAR/issue/view/36   

 

- 2016   Naif A. Haddad, Critical Review, Assessment and 

Investigation of Ancient Technology Evolution of Door Locking 

Mechanisms in S.E. Mediterranean. 

 

- MEDITERRANEAN ARCHAEOLOGY & ARCHAEOMETRY 

(MAA), Vol. 16, No 1,(2016), pp. 53-74. (ISI Arts &Humanities 

Citation Index, Thomson Reuters, USA). 

 

- Naif A. Haddad, Talal Akasheh, José Luis Lerma, Bilal Khrisat, 

Towards Risk Management and Conservation Plan for the Djin 

Blocks in the World Heritage Site of Petra (Jordan): The case of 

the Djin Block No. 9",Conservation and Management of 

Archaeological Sites, Vol. 17 No. 2, May 2015,pp. 175–195, 

Published online: 10 Jan 2016 (ISI Arts &Humanities Citation 

Index Thomson Reuters). 

 Dr. Abedallraouf Mayyas.  

- Mayyas, A. S., Hoffmann, T., Khrisat, B., El-khalili, 

M. (accepted in October 2016). Fuel for Lamps: Organic 

http://dx.doi.org/10.4995/var.2015.4191
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Residues Preserved in Iron Age Lamps Excavated at the Site of 

Sahab in Jordan. Archaeometry. 

 

- Al-Qudah, M. A., Otoom., N. K., Al-Jaber, H. I. Tashtoush, H. 

I., Mayyas., A. S., Trawenh, I. N., Lahham., J. N. and Abu Orabi., 

S. T. (2016). Chemical Composition of Essential Oil of 

Jordanian Scabiosa Prolifera at Different Flowering 

Stages. Jordan Journal of Chemistry, Vol. 11 (No. 2), pp 99–107. 

 

 

Dr.  Husian Al Qudrah.  

- New Ancient North Arabian Inscriptions From Ġadīr Al-Aḥmar 

In Al-Ṣafāwī Region Northeastern Jordanian Badiya> 

- Safaitic Inscriptions And Possible Hunting Scenes From The 

North-Eastern Bādiya, Jordan 

 Dr. Mairna Mustafa: 

 Editor of the first International conference in Tourism management and 

Heritage Conservation proceedings. Zarqa: Hashemite University. 15- 

18 March 2016.    

- Intangible Heritage and Cultural Erosion in the Middle 

East" 

 Threats Facing the Roman City of Jerash sent to Journal of 

Cultural Heritage Management and Sustainable 

Development. 
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 Education or work: the perceptions of Petra locals about 

tourism child labour sent to Journal of Tourism Analysis . 

5. "Cultural Heritage Site under Risk: A Case Study from Petra, 

Jordan في Mediterranean Archaeology & Archaeometry. 

- Prof. Mohammed Waheeb.  
- Publishing a book titled in Al rousefah, A Jordan Towan : 

A study in Heritage and Modernity. 2016. Dar Yafa 
Publishing company.  

- Publishing a book titled in The discovery of the baptism 
site. 2016.  

- Publishing a book titled in The discovery of the baptism 
site( Tall mar elias) second edition.  2016.  

- Publishing a book titled in Bathany Beyound the Jordan. 

Roma : 2016. 

Important Events and Activities: 

-Designing an informative brochure containing information about the faculty, 

department, staff and students. 

-Designing a comprehensive construction plan and proposal for establishing 

an educational museum in the faculty (see appendix) 

-Designing a plan for developing the GIS Laboratory including updating of 

computers and other apparatus.  

-Designing the Academic Guide for the faculty 

-Submitting scientific reports of the situation of all the laboratories of the 

faculty (see appendix) 
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- The Corridors and the walls of the building of the faculty were decorated 

with some new pictures and posters. 

Seminars held in the Faculty: 

-With cooperation with, the Sustainable Cultural Heritage Through 

Engagement of Local Communities Project (SCHEP) faculty invited Dr. Bert 

Devris to talk about tourism and archaeological projects in Umm Al Jimmal. 

 

 

 

The participation of the students of the faculty in the competition for 

choosing the best author of composing books in French. 
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Sponsored by the Embassy of France in Amman and supervised by Dr. 

Sameera Mutakil, some of the faculty students who are enrolled in the courses 

of French, took part in the competition of the best author.    
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The Meeting of new students with the faculty teaching and 

administrative staff: 

 

The Dean of the institute, the administrative and teaching staff of Queen Rania 

Faculty of tourism and Heritage as well as members of Students Affairs 

Deanship participated in the annual meeting with the newly admitted students. 

The students were introduced to the academic strategic plans and to the main 

departments and their teaching and administrative staff of the faculty. 

 

The participation of the faculty students in the Canadian Corner: 

In order to foster the communication with other cultures and civilization, 

students took part in the opening of the Canadian Corner in the Library of the 

Hashemite University. Students were introduced to the latest scientific 

publications of Canadian scholars and to the most significant periodicals and 

journals.  
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Fourth: Future plans and Activitiesin the coming semester: 

1. Inviting Mr. Michael Nazzal ,the Chairman of Jordan Hotels 

Association, to give a presentation on the current situation of hotels and 

tourism. 

2. Inviting Dr. Abdul Razzaq Arabiyat, the Chairman of Jordan Tourism 

Board, to give a presentation about the most significant projects of 

Jordan Tourism Board. 

3. Inviting Ibrahim Al-Usta from the USAID Institution to give a 

presentations on the opportunities for the economic development in 

tourism sector. 

4. Organization of the International Conference entitled as “ Tourism and 

the Management of Regional and National Crisis”. The conference will 

be organized with the cooperation of Jordan Security Force for 

managing Crisis. The conference covers the following topics: 

- Tourism and Media: Challenge and Ambitions 

- Tourism Security in Jordan: Duties and Expectations 

- Tourism Promotion in Jordan 

- Hotels sectors and the support of Tourism 

- Laws and Strategies of Archaeology in Jordan 

- Tourism and University Education 

- Tourism from the view of Religion 

- The role of Private Sector in developing Tourism 

- The protection and Conservation of Archaeological /sites.  

5. Organization of workshop on Job Opportunities in Field of Tourism. A 

number of stakeholders from different private and state institutions will 

be invited to talk to the students about the potential job opportunities 

in tourism in Jordan. 
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6. Organization of the Scientific Day of the Faculty dedicated for the 

introduction of the scientific research and projects conducted by 

teaching staff of the faculty 

7. Organization of the workshop of developing archaeological sites and 

museums in May. 

8. Signing the agreement with the Jordan Museum and Department of 

Antiquities for the proposed museum project at the Hashemite 

University.  

9. The establishment of a permanent display at Queen Rania Faculty of 

Tourism and Heritage which includes small modules and artistic 

objects.   

10. The conducting of a weekly educational film day at the Faculty 

presenting a series of educational film in tourism and heritage issue.  

11. The establishment of Charity Bazaar in order to support the poor 

students at the faculty.  

12. The establishment of Queen Rania Faculty of Tourism and Heritage 

Alumni Club.  

13.  Organization of Japanese cultural day in collaboration with the 

Japanese embassy.  .   

14. Conducting a Photographic Competition amid to control the Campus 

violence. 

15.  Conducting a Photographic Competition amid to prompt Jordan 

Heritage and built architecture.   
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( ملخص إنجازات الكلية باللغة الفرنسية16ملحق رقم )  

Compte rendu des réalisations de la Faculté Reine Rania du Tourisme 

et Patrimoine 

De septembre à décembre 2016-2017 

Préparé par 

Doyen de la Faculté : Dr. Fadi Bala’awi 

Février 2017 

 

Le rapport se compose de 3 parties, la 1ère est une présentation succincte 

du corps de la Facultés et les conseils. La 2ème partie contient les 

accomplissements durant le 1er semestre 2016-2017 et la 3ème partie expose 

les projets et activités du 2ème semestre. 
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Les accomplissements de la Faculté au 1er semestre 2016-2017 

1- Le curricula et les normes d’accréditation de la commission : 

- A été approuvé les amendements sur le curricula du Master spécialité : 

« Les monuments des anciennes civilisations arabes » selon les exigences 

de la commission d’accréditation. 

- Préparation du curricula d’un nouveau master à la Faculté « Gestion et 

Développement des sites touristique et du patrimoine » et des 

correspondances sont en cour pour la création du programme en du et 

forme. 

- Des modifications ont été apportées à la spécialité « Gestion 

touristique ». 

- Les commissions de la Faculté sont entrain d’apporter des 

modifications sur le curricula de « Gestion des Ressources du 

Patrimoine ». 

- Les commissions de la Faculté sont entrain d’apporter des 

modifications sur le curricula de « La Conservation des Vestiges ». 

- Le contenu pédagogique de la matière « Sciences d’archéologie et du 

tourisme » a été modifié et approuvé comme matière optionnelle 

universitaire, enseignée par la Faculté. 
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- Le contenu pédagogique de la matière « Le Patrimoine Culturel en 

Jordanie » a été préparé et enseigné, comme la nouvelle matière 

optionnelle universitaire, par la Faculté.  

- Des correspondances sont entamées pour le recrutement d’un Docteur 

spécialité Tourisme pour l’accréditation.   

Projets de recherche 

Travail en cour pour la documentation des inscriptions en utilisant la 

technique GIS dans la compagne Nord-Est et la collecte de plus de 5 mille 

inscription avec Pr. Sultan M’ani, Pr. Mahdi Al-Zu’bi et Dr. Fadi Bala’awi. 

L’accomplissement du projet scientifique concernant le développement 

des capacités de recherches au Département « Gestion des Ressources du 

Patrimoine » dans le cadre du projet européen (NARNIA ). Il s’est déroulé 

au sein de l’Université Hachémite en participant à des Formations et un 

Congrès. Un compte rendu à été déposé au Département de la recherche 

scientifique, avec Dr. Fadi Bal’awi en tant que coordinateur du projet et 

Dr. Mirna Mustapha coordinatrice principale du groupe de tourisme à l’un 

des projets de Tempus subventionné par l’Union Européenne : 

 The Tuning Middle East and North Africa (T-MEDA) project 

Sous presse en 3 langues par University of Deusto, intitulé : 

Reference Points for the Design and Delivery of Degree Programs in 

Tourism 

Compte rendu du projet final. 

Projet de la restauration et réhabilitation du site Nymphée au centre ville 

d’Amman, 2ème phase, avec la participation de la Faculté Reine Rania du 

Tourisme et Patrimoine : Dr. Yahya Shawabka, Dr. Mohammed Al-Khalili. 

A ce stade sera la création du parc archéologique des Nymphées à travers 

lequel se fera la conversion du site à un espace sous le concept d’un 
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musée en plein air et un lieu où on organisera des activités culturelles au 

même titre que les autres sites touristiques et archéologiques à côté de 

l’Odéon et le Théâtre Romain. 

Les conventions internationales 

- La signature d’une convention avec le Département des Antiquités 

concernant la formation des membres du département par les professeurs 

à l'université (CHEPP). 

- Préparation d'un accord de coopération avec le Musée de Jordanie en 

vue de créer un musée universitaire de l'éducation archéologique. La 

Convention sous contrôle judiciaire au Musée de Jordanie. 

- Préparation d'un accord avec le Département des Antiquités pour la 

coopération de la mise en place à l'université du Musée archéologique 

éducatif. La Convention sous audit judiciaire du Département des 

Antiquités. 

 

Activités et réalisations du corps académique 

• La nomination du Prof. Dr. Sultan, professeur en patrimoine ancien du 

Proche-Orient à l'université, en tant que membre du Conseil 

d'Administration de l'Université Hussein Bin Talal. 

• Dr Mohamed Wahib a reçu des honneurs, une égide et des certificats 

d'appréciation honorifiques de quinze institutions gouvernementales et 

privées. 

La participation des professeurs à des conférences 

• Prof. Dr. Mohamed Wahib a participé aux conférences suivantes : 
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- 13ème Conférence internationale d'histoire et d'archéologie Jordaniens 

avec : la découverte de Enon Salem, organisée par le Département des 

Antiquités en coopération l’Université de La Princesse Sumaya, 5/2016. 

- 1ère Conférence de l’Environnement et Rusaifa à travers une conférence 

sur les sites archéologiques et son environnement, organisé par 

l’Association Nachmyat de Jordanie de bienfaisance 5/2016. 

- Conférence Mowagar histoire et culture sur la découverte du Palais 

Mowagar, 2016. 

- Dr Fadi Balawi, doyen de la Faculté de la Reine Rania du Tourisme et du 

Patrimoine, a participé à la 2ème Conférence nationale sur les réserves 

naturelles en Jordanie, intitulé «Tourisme et environnement» vue son 

importance pour préserver les ressources naturelles et le développement 

des communautés locales, organisé par la Organisme Royale pour la 

protection de la nature en collaboration avec le Ministère de 

l'Environnement et le soutien de la Banque Arabe, le 13 / 12/2016. 

 

 

Prof. Dr. Mohamed Wahib a participé à un séminaire intitulé: "Zarqa, 

capitale de l'ancien monde," a eu lieu à Zarqa, samedi 19/11/2016. 
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 Prof. Mohammed, Dr. Hussein Al-Qodra, Dr. Ramzi Al Rosan, Dr. 

Malik Badr ont participé à la conférence «l'harmonie et la vie 

commune", au club de la Jeunesse Chrétienne de Jordanie, Zarqa 

lundi 31/10/2016. 

 Le Dr. Mirna Mustafa, Dr. Ramzi Al Rosan, Dr. Malik Bader et 

Mme Dima Krishan, ont participé à la Conférence et exposition du 

tourisme et du patrimoine mondial, à Amman de 25 au 27/10/2016. 

 

 

• Dr Firdaus Ajlouni a participé à des séances de consultation pour élaborer 

une stratégie nationale pour le secteur du tourisme et des antiquités, qui a 

eu lieu au Centre du Roi Abdallah II à Zarqa sous le patronage de Son 

Excellence le Ministre du Tourisme et des Antiquités, Mme Lina Anabe 

mardi 15/11/2016. 

• Les étudiants de la Faculté ont participé à l'organisation de la 5ème 

Conférence de l'Association des Centres Scientifiques d'Afrique du Nord 

et du Moyen-Orient "REACH", sous le patronage de Sa Majesté la Reine 

Rania Al Abdullah au Musée des enfants à Amman. 
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Nombre d’étudiants à la Faculté 2016-2017 

Département Nombre 

Gestion touristique 480 

Gestion des Ressources du 

Patrimoine 

62 

Préservation du Patrimoine 85 

Master : Monuments des 

Anciennes Civilisation 

6 

Total 633 

 

Activités et événements de la Faculté : 

- Création et développement de la brochure de la Faculté donnant un bref 

résumé sur la Faculté et se Départements. 

- Un plan complet a été préparé et une description fonctionnelle pour la 

proposition du Musée archéologique éducatif à l'Université Hachémite, en 

cour d’étude d'ingénierie. 

- Plan du développement et de la rénovation du laboratoire de (GIS) à 

travers le matériel et des logiciels existants. 

- L'achèvement de l’annal académique de la Faculté Reine Rania pour le 

Tourisme et le Patrimoine. 

- Une étude sur le terrain des laboratoires de la Faculté et la préparation 

des comptes rendus scientifiques pour chaque laboratoire (annexe au 

rapport du Comité). 

 



107  

- Dans le cadre de l’organisation d’un local de la Faculté pour l’embellir et 

la développer, les couloirs de la Faculté sont ornés par des photos afin de 

diffuser un sentiment de satisfaction parmi les étudiants et les visiteurs. 

- Organisation d’un Séminaire en partenariat avec le projet de la 

durabilité du patrimoine culturel avec la participation des 

communautés locales 

La Faculté a reçu M. Nizar Aadarabh, directeur général de la viabilité du 

patrimoine culturel avec la participation des communautés locales, et le 

Prof. Dr. Bert Dfreyz gestionnaire Directeur du projet Um Jmal, (site 

archéologique le plus proche de l'Université Hachémite). Dr. Bert Dfreyz 

à présenté une conférence sur la recherche et le travail sur le terrain et les 

résultats pour la préservation du patrimoine et les moyens et des 

mécanismes les plus importants utilisés dans la restauration et la gestion 

dans la ville archéologique Um Jmal. 
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La participation des étudiants de la langue française dans le Choix de 

l’Orient  

Cinq étudiants de la langue française ont participé à la sélection du 

meilleur livre parmi des auteurs français sous la supervision, de Dr Samira 

Reliant, avec le soutien de l'Ambassade Française à Amman. 
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- La rencontre avec les nouveaux étudiants par les membres de la 

Faculté Reine Rania pour le Tourisme et le Patrimoine  
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le Doyen, Vice-doyen, Doyen-adjoint, les chefs des Département, le corps 

académique et administratif à la Faculté ont rencontré les étudiants de 1ère 

année 2016-2017, avec la participation de quelques Directeurs d’unités des 

affaires étudiantes. 

 

- Des étudiants de la Faculté on assister à l’inauguration du Coin Canada à 

la bibliothèque de l'Université Hachémite en raison de son importance dans 

l'interaction culturelle entre les professeurs, les chercheurs et les étudiants 

pour les informer de diverses publications et séminaires et des conférences 

scientifiques et culturelles, en plus de la recherche, des périodiques et des 

revues scientifiques et des bases de données relatives au Canada, et de 

l'information sur les universités et les instituts de l'éducation au Canada. 
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Activités à venir au second semestre 2016/2017 

1. Accueil de M. Michel Nazzal, Président de l'Association Hôtelière en 

Jordanie pour parler de la réalité du secteur hôtelier dans tourisme en 

Jordanie (Février 2017). 

2. Accueil de Dr. Abde Razaq Arabiat, Président de l’Office du Tourisme 

pour parler des plus importants projets (mars 2017). 

3. Accueil de M. Ibrahim Asata de (USAID) pour parler des opportunités 

économique dans le secteur du tourisme (avril 2017). 

4. La mise en place de la conférence internationale intitulée « Le tourisme 

et la gestion des crises nationales et régionales" en collaboration avec 

le Centre de sécurité pour la gestion de la sécurité et de la crise, qui 

met l'accent sur le mécanisme de soutien et la promotion du tourisme 

dans et hors l'ordre du jour national et dépend des contributions que les 

secteurs du tourisme dans le mécanisme de gestion des sites 

touristiques dans les circonstances actuelles. sachant que 

5. Le colloque comprend les thèmes suivants: 

 Tourisme et médias: défis et ambition 

 Sécurité du tourisme en Jordanie: les tâches et les aspirations. 

 Promotion du tourisme en Jordanie. 

 Le secteur de l'hôtellerie et la promotion du tourisme en Jordanie 

 Stratégies et lois des Antiquités de Jordanie. 

 Le tourisme et l'enseignement universitaire 

 Le tourisme dans une perspective religieuse 

 Le rôle du secteur privé dans la gestion de la crise du tourisme 

 La protection et le développement des sites touristiques. 

6. La mise en place d'un atelier de formation spécialisée dans les 

possibilités en matière d'emploi dans le secteur du tourisme et du 
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patrimoine en invitant les institutions et les entreprises publiques et 

privées opérant dans le secteur du  

7. tourisme pour offrir des possibilités et mécanismes de coopération 

avec les établissements universitaires emploi. (Date projetée pour Mars 

2017) 

8. Préparation d’une Journée Scientifique, qui sera alloué cette année 

pour fournir les réalisations les plus importantes sur la recherche des 

enseignants et étudiants de 3ème cycle. 

9. Un atelier visant à développer des sites archéologiques et des musées, 

qui se spécialisent dans le mécanisme du développement des sites 

touristiques pour les musées et le patrimoine archéologique. (Date 

projetée Avril 2017) 

10. Signature d’un accord de coopération avec le Musée Jordanie et le 

Département des antiquités concernant la création à l'université d’un 

Musée éducatif archéologique à l’Université Hachémite. 

11. La mise en place d'une exposition permanente à la Faculté Reine Rania 

pour le Tourisme et le Patrimoine à travers le travail des peintures 

figuratives et des expositions archéologiques dans les vitrines 

existantes et constituent un point d'attraction pour l'Université. 

 Exposition du film touristique - Connaissez votre pays en offrant 

aux étudiants de la Faculté un panel de films touristiques. 

12. Organisation un bazar de charité pour aider les étudiants pauvres de la 

Faculté. 

13. Créer Club des diplômés de la Faculté Reine Rania du Tourisme et du 

Patrimoine. 

14. Organiser une Journée de la culture japonaise en coopération avec 

l'Ambassade du Japon. (Date projetée pour le mois d'Avril 2017) 
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15. La création d'un concours photo privé afin de renoncer et combattre la 

violence, intitulé « Ensemble pour renoncer à la violence et à combattre 

l'université »... Pour assurer notre démarche vers la démocratie 

renouvelables du bâtiment." (le concours en cour de proposition). 

16. Organiser un concours de photos qui dépeint le patrimoine culturel et 

architectural en Jordanie (le concours en cour de proposi 
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 إعداد

 الدكتور فادي بلعاوي  الكلية:عميد 
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 اجزاء رئيسة.  ستة يتكون هذا التقرير من

 تقدمة نبذة مختصرة عن الكلية  ومجالسها. :الجزء االول 

. والجزء 2017/ 2016 االول  والثاني ينالدراسي ينانجازات الكلية خالل الفصل : الجزء الثاني 

 2017/ 2016الرباعي لكلية الملكة رانيا السياحة والتراث للعامالتحليل الثالث: 

 2017/  2016الجزء الرابع: دراسة تحليلة للنشاطات التي تم التخطيط النجازها خالل العام 

 .2018/ 2017المشاريع والنشاطات المنوي إنجازها خالل العام الدراسي الجزء الخامس :

 المشاريع االستراتجية للكلية  السادس:الجزء  

 . الكلية التقرير السنوي  وفيمايلي تفاصيل محتوى ملخص 

 المحتويات

           أعضاء مجلس الكلية -

 3............................................................  ص:

في الكلية  اللجان الداخلية  -

 4............................................................  ص: 

أعضاء مجالس األقسام         .........................................................   -

 7-5ص:

o للعام الجامعي  مجلس قسم السياحة المستدامة

 5ص:  ...........................2016/2017
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o  2016/2017المحافظة على اآلثار للعام الجامعي مجلس قسم 

 6...................... ص:

o  2016/2017إدارة الموارد التراثية للعام الجامعي مجلس قسم ..

 7..................... ص: 

 الخطط  الدراسية ومعايير هيئة االعتماد  -

 8....................................................  ص:

.......................................................   ون أعضاء الهيئة التدريسيةشؤ   -

 20- 9ص:

o  ّالكادر البشري  
 9............................................................  ص: 

o الترقيات االكاديمية  ..........................................................
 8ص ...

o  المشاريع البحثية
 9............................................................. ص: 
o االتفاقيات الدولية   .........................................................

 11ص: 
o نشاطات وانجازات  اعضاء الهيئة التدريسية   .................................

 11ص: 
o مشاركة هيئة التدريس في المؤتمرات   .........................................

 12ص: 
o االبحاث االنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس في الكلية   .........................

 15ص: 
....................................................    شؤون طلبة الكلية. -

 25-19ص:
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o لطلبة في الكلية اعداد ا   ..........................................................
 19ص:

o فعاليات ونشاطات الكلية   ..........................................................
 20ص:

o الكلية: الطلبة في فعاليات ونشاطات  ...............................................
 20ص:

 

......................  2017/ 2016التحليل الرباعي لكلية الملكة رانيا السياحة والتراث للعام -

 24ص:

المشاريع والنشاطات المنوي  -

 24إنجازها........................................................  ص:

...............................................................  المشاريع االستراتجية للكلية -

 24ص:

-  
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 على النحو التالي:2016/2017 الجامعيللعام  كلية الملكة رانيا للسياحة والتراثمجلس 
 

 .الدكتور فادي بلعاوي /عميد الكلية/ رئيسًا 

 .الدكتور مهدي الزعبي/ نائب عميد الكلية 

  فردوس العجلوني/ مساعد عميد الكلية.الدكتورة 

 .الدكتورة فردوس العجلوني/ رئيس قسم السياحة المستدامة 

 .الدكتور فادي بلعاوي/ رئيس قسم المحافظة على اآلثار 

 الدكتور مهدي الزعبي/ رئيس قسم إدارة الموارد التراثية 

  سر المجلساألستاذ الدكتور سلطان المعاني/ ممثل قسم السياحة المستدامة/ أمين 

 .األستاذ الدكتور محمد وهيب/ ممثل قسم إدارة الموارد التراثية 

 .األستاذ الدكتور نايف حداد/ ممثل قسم المحافظة على اآلثار 

 .الدكتور منذر جمحاوي، مدير عام دائرة اآلثار العامة/ ممثل المجتمع المحلي 

  المحلي.المهندس إيهاب عمارين، مدير عام متحف األردن/ ممثل المجتمع 

 السيد حلمي الخوالده، أمين سر المجلس 
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 على النحو التالي: 2016/2017اللجان الداخلية في الكلية للعام الجامعي  
 

 لجنة الخطة الدراسية   البحث العلميلجنة   

 مقرراً  د. نايف حداد مقرراً  أ.د. سلطان المعاني

 محمد وهيبد. أ.

اء
ض
ع
أ

 

 رئيس قسم السياحة المستدامة

اء
ض
ع
أ

 

 رئيس قسم المحافظة على اآلثار نايف حدادد. 

 رئيس قسم إدارة الموارد التراثية د. حسين القدرة

 البت في قضايا الطلبةلجنة  لجنة الدراسات العليا 

 مقرراً  نائب العميد مقرراً  نائب العميد

 مساعد العميد . فادي بلعاويد

 بالل خريساتد. 

اء
ض
ع
أ

 

 السياحة المستدامةرئيس قسم 

اء
ض
ع
أ

 

 رئيس قسم المحافظة على اآلثار فردوس العجلونيد. 

 واالمتحانات لجنة الجداول الدراسية  لجنة الموازنة والمالية

 مقرراً  د. حسين القدرة مقرراً  عميد الكلية

 نائب العميد

اء
ض
ع
أ

 

 رئيس قسم السياحة المستدامة

اء
ض
ع
أ

 

 المحافظة على اآلثاررئيس قسم  مساعد العميد

 رئيس قسم إدارة الموارد التراثية د. بالل خريسات

 لجنة الرحالت اللجنة الرياضية 

 مقرراً  رمزي الروساند.  مقرراً  د. مالك بدر

 نايف حدادد. 

اء
ض
ع
أ

 

 عبد الرؤوف مياسد. 

اء
ض
ع
أ

 

 د. رائد الغزاوي د. فردوس العجلوني

 د. مالك بدر م. فواز اسحاقات

 لجنة المعارض لجنة المؤتمرات والندوات

 مقرراً  إياد المصريد.  مقرراً  د. فردوس العجلوني

 أ.د. محمد وهيب

اء
ض
ع
أ

 

 رائد الغزاويد. 

اء
ض
ع
أ

 

 م. ديما كريشان د. اياد المصري

 م. أسيل الجعبري د. رائد الغزاوي

 د. فادي بلعاوي

 لجنة الترويج للكلية ودعم المشاريعلجنة المجتمع المحلي 
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 مقرراً  د. رائد الغزاوي مقرراً  د. محمد وهيب

 د. نايف حداد

اء
ض
ع
أ

 

 د. عبد الرؤوف مياس
اء
ض
ع
أ

 

 د. فردوس العجلوني اياد المصريد. 

  رمزي الروساند. 

 اللجنة االجتماعية لجنة التجهيزات العلمية والمختبرات

 مقرراً  بلعاويفادي د.  مقرراً  عبد الرؤوف مياسد. 

 د. بالل خريسات

اء
ض
ع
أ

 

 ختام أبو هنيه

اء
ض
ع
أ

 

 حلمي الخوالده م. فواز اسحاقات

 م. نرمين خصاونه م. أسيل الجعبري

 م. ديما كريشان 

 لجنة الخطة االستراتيجية لجنة الموقع االلكتروني

 مقرراً  د. بالل خريسات مقرراً  د. ميرنا مصطفى

 د. عبد الرؤوف مياس

اء
ض
ع
أ

 

 رئيس قسم السياحة المستدامة

اء
ض
ع
أ

 

 رئيس قسم المحافظة على اآلثار م. نرمين خصاونه

 رئيس قسم إدارة الموارد التراثية م. أسيل الجعبري
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 : على النحو التالي 2016/2017للعام الجامعي  مجلس قسم السياحة المستدامة
 

 

 االستاذ الدكتور سلطان عبد هللا جروان المعاني                  )رئيس قسم (الدكتورة  فردوس خالد محمد العجلوني  

 

 

 الدكتور حسين محمد عايش القدرة                                      اياد رستم ياسين المصريالدكتور 

 

 

 الدكتور رمزي محمود رفاعي الروسان                             ميرنا حسين مصطفى مصطفىة  الدكتور

 

 

 نرمين عبد العزيز عارف خصاونةالمدرس                          ( أمين سر) الدكتور مالك عزيز موسى بدر
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 دون راتب ( ر خالد أحمد محمود دغلس ) إجازة الدكتو

 

 

 

 

 : على النحو التالي 2016/2017للعام الجامعي  المحافظة على اآلثارمجلس قسم 
 

 االستاذ الدكتور نايف عادل يوسف حداد                                          )رئيس قسم (   فادي عبدهللا يوسف بلعاوي الدكتور

  

 

 

 

 

 الدكتور عبد الرؤوف سالم حسين مياس ) أمين سر (                                 بالل رزق مصطفى خريسات الدكتور
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 الدكتور فراس محمد محمود العالونة ) تفرغ علمي (       الدكتور يحيى سليمان زايد الشوابكة )تفرغ علمي (          

 

         

 

 

 

 مود الخليليالدكتور محمد مح                  
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 : على النحو التالي 2016/2017للعام الجامعي  إدارة الموارد التراثيةمجلس قسم 

 

 

 

 محمد وهيب علي حسيناالستاذ الدكتور          )رئيس قسم (                      الدكتور مهدي عبد الكريم محسن الزعبي    

 

 

 

 

 المدرس ديما محمد صبح كريشان                                          رائد يوسف سيد الغزاويالدكتور             

 

 

 

 الدكتور فادي عبد هللا يوسف بلعاوي )تعيين مشترك(

 

 

 

 

 

 دة نهى احمد عبد الفتاح عطيات ) أمين سر ( السي
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 معايير هيئة االعتماد:: الخطط  الدراسية و  أوالً 
خطة برنامج الحصول على موافقة مجلس العمداء, مجلس الجامعة ومجلس االمناء على   -

بة وازرة ومخاط ماجستير جديد في الكلية بعنوان " إدارة وتطوير المواقع السياحية والتراثية"

 }.2017/ 2016 لثانيالفصل الدراسي ا {.التعليم العالي بهذا الخصوص 

 TedQualتم عمل تقيم ذاتي لخطة االدارة السياحية حسب متطلبات لجنة االعتماد الدولي  -

.  USAID Building Economic Sustainability through Tourismالمعد من مشروع 

 )مرفق رقم(. } .2017/ 2016 لثانيالفصل الدراسي ا {

 خطة برنامج ماجستير جديد في الكلية بعنوان " إدارة وتطوير المواقع السياحية والتراثية"  تعديل -

 الثانيالفصل الدراسي ا { (.2)مرفق رقم وتوطين البرنامج في قسم علم المحافظة على االثار.

2016 /2017.{ 

الثانية بعد مالحظات لجنة الخطة في الجامعة(  تعديل وتطوير خطة االدارة السياحية )للمرة -

وتم مخاطبة لجنة الخطة الدراسية في الجامعة  بناءا على توصيات مؤسسات هيئة االعتماد

 مرفق رقم(.)} .2017/ 2016 لثانيالفصل الدراسي ا {بهذا الخصوص. 

بية العر تم اقرار التعديالت المطلوبة على خطة الماجستير في تخصص اثار الحضارات  -

 .2017/ 2016الفصل الدراسي االول  { (.1القديمة وفقا لمتطلبات هيئة االعتماد )مرفق رقم 

{ 

 تم إعداد  -
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 }.2017/ 2016الفصل الدراسي االول  { (.2)مرفق رقم   -

الفصل الدراسي االول  { (.3تم تعديل الخطة الدراسية لتخصص اإلدارة السياحية )مرفق رقم  -

2016 /2017{ . 

الدراسي  ينالفصل { لجان من الكلية بتعديل الخطة الدراسية لتخصص إدارة الموارد التراثية. تقوم -

 }.2017/ 2016 والثاني االول

 ينالفصل { تقوم لجان من الكلية بتعديل الخطة الدراسية لتخصص المحافظة على اآلثار. -

 }.2017/ 2016 والثاني الدراسي االول

التدريسي لمادة علم آثار وسياحة، متطلب الجامعة االختياري" الذي تم تعديل وتطوير المحتوى  -

 }.2017/ 2016 والثاني الدراسي االول ينالفصل { يدرس من قبل الكلية.

تم إعداد المحتوى التدريسي لمادة التراث الثقافي في األردن، متطلب الجامعة االختياري الجديد"  -

 }.2017/ 2016ي االول الفصل الدراس { الذي يدرس من قبل الكلية.

لسياحة اتم المخاطبة بشأن تعيين عضو هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه في تخصص  -

والعمل } .2017/ 2016 والثاني الدراسي االول ينالفصل { لتحقيق معايير االعتماد. وذلك

 جاري على دراسة الطلبات المستوفية للشروط ووفقا لالصول. 
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شؤون ثانيًا: 
أعضاء هيئة 

 :التدريس

  :  الكادر البشري 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لعدد ا                          الرتبة

 Professor                           4أستاذ 

 Associate Professor                          11أستاذ مشارك 

 Assistant Professor                           3أستاذ مساعد 

 Instructor                           2مدّرس 

 Full-time Lecturer                          0محاضر متفّرغ 

 Managerial Staff                          6اإلداريّون 
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 الترقيات االكاديمية 
 الثانيالفصل الدراسي ا { 2017-2-6أ.د مهدي الزعبي ترقية الى رتبة استاذ،  بتاريخ  -4

2016 /2017. { 

 .2017/ 2016 الثانيالفصل الدراسي  {. 2017-2-13د. رائد الغزاوي تثبيت ، بتاريخ  -5

{ 

 } .2017/ 2016الفصل الدراسي االول  { ترقية الدكتور نايف حداد إلى رتبة أستاذ.تم  -6

 2016الفصل الدراسي االول  { ترقية الدكتور رائد الغزاوي الى رتبة أستاذ مشارك.تم  -7

/2017. { 

الفصل الدراسي  {تم رفع معاملة تثبيت الدكتور رائد الغزاوي في الخدمة الدائمة في الجامعة.  -8

 } .2017/ 2016االول 
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 لمشاريع البحثية ا

 } .2017/ 2016 الثانيالفصل الدراسي  {تم الموافقة على المشاريع العلمية في الكلية  -

في البادية الشمالية الشرقية  GISالعمل جاري في مشروع توثيق النقوش باستخدام تقنيات  -

االف نقش. الباحث الرئيسي في المشروع االستاذ الدكتور  5تم جمع وتوثيق اكثر من   .

سلطان المعاني والباحثون المشاركون االستاذ الدكتور مهدي الزعبي والدكتور فادي بلعاوي. 

 } .2017/ 2016اسي االول الفصل الدر  {

 
تم االنتهاء من مشروع البحث العلمي الخاص بتطوير القدرات البحثية العضاء الهيئة  -

 NARNIAالتدريسية في قسم علم المحافظة على االثار ضمن مشروع االتحاد االوروبي )  

 المشروع اشتمل على مشاركة الزمالء في دورات تدريبية وعقد مؤتمر دولي في حرم .( 

. كم تم اعداد التقرير العلمية الخاصة بالمشروع وتقديمها لعمادة البحث الجامعة الهاشمية

 } .2017/ 2016الفصل الدراسي االول  {العلمي. منسق المشروع: د.فادي بلعاوي. 

 احدى مشاريعالدكتورة ميرنا مصطفى عضو ومنسق رئيسي في مجموعة السياحة في  -

 األوروبي:تمبوس والمدعوم من قبل االتحاد 

  The Tuning Middle East and North Africa (T-MEDA) project 

 } .2017/ 2016الفصل الدراسي االول  {

مؤلف رئيسي ومحرر في  الكتاب النهائي لمجموعة السياحة في الدكتورة ميرنا مصطفى   -

 بعنوان:  University of Deustoمن قبل  لغات  3المشروع وهو قيد الطباعة ب

 نقاط مرجعية لتصميم وتقديم برامج جامعية في السياحة
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Reference Points for the Design and Delivery of Degree Programs in Tourism 
 } .2017/ 2016الفصل الدراسي االول  { .حيث تم اعداد تقارير المشروع النهائية

يل الحوريات في وسط البلد )عمان( المرحلة الثانية، والذي ترميم وتأهيل موقع سب مشروع -

يشارك فيه من كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث كل من: الدكتور يحيى الشوابكه، والدكتور 

حيث سيتم في هذه المرحلة إنشاء متنزه سبيل الحوريات األثري ومن خالله محمد الخليلي. 

موقع الى مساحة قائمة على مفهوم المتحف المفتوح، وإلى مكان يتم فيه سيتم تحويل ال

تنظيم الفعاليات الثقافية بمستوى يضاهي ما يتم تنظيمه في المواقع السياحية واألثرية 

 والثاني الدراسي االول ينالفصل { األخرى المجاورة كمسرح األوديون والمدرج الروماني.

2016 /2017. { 

 

 

 

 

 

 الدولية االتفاقيات 

تم توقيع اتفاقية مع جامعة ليدين في هولندا بخصوص التبادل المعرفي وتبادل الخبرات  -

 2016 لثانيالفصل الدراسي ا {االكاديمية والبحثية وتطوير المهارات لطلبة الكلية . 

 )مرفق رقم(. } .2017/

 



133  

تبادل  ة بخصوصاعداد وتوقيع مسودة اتفاقية التعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبعي -

الخبرات والمشاورات العلمية وتسهيل مهام الزيارات الميدانية والبحثية لكوادر وطلبة الكلية 

 )مرفق رقم(. } .2017/ 2016 لثانيالفصل الدراسي ا {.  

 
تم االتفاق مبدئيا مع جمعية الفنادق االردنية للبدء في انشاء الفندق التدريبي الشامل في  -

حرم الجامعة الهاشمية . ويعكف الجانبان على دلراسة اليات العمل في المشروع وتحضير 

 } .2017/ 2016 لثانيالفصل الدراسي ا {المخططات المقترحة لموقع الفندق.  

 
تم الموافقة والمحاطبة بخصوص الشروع في عملية االعتماد الدولي لتخصص االدارة  -

 USAID Building Economic Sustainabilityبالتعاون مع   TedQualالسياحية 

through Tourism Project .} 2017/ 2016 لثانيالفصل الدراسي ا. { 

 
اعداد مسودة اتفاقية تعاون وتدريب مع المكاتب السياحية وشركات النقل السياحي لطلبة  -

 )مرفق رقم(. } .2017/ 2016 لثانيالفصل الدراسي ا {الكلية. 

 
الفصل الدراسي  {اعداد مسودة اتفاقية تعاون وتدريب مع الفنادق االردنية لطلبة الكلية.  -

  )مرفق رقم(. } .2017/ 2016 لثانيا

 
تم توقيع اتفاقية مع دائرة اآلثار العامة بخصوص تدريب موظفي الدائرة من قبل هيئة  -

 } .2017/ 2016الفصل الدراسي االول  {. (CHEPP)التدريس في الجامعة 
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إعداد اتفاقية تعاون مع متحف األردن بهدف إنشاء متحف الجامعة التعليمي األثري.  -

 .2017/ 2016الفصل الدراسي االول  {واالتفاقية قيد التدقيق القانوي لدى متحف االردن. 

{ 

 
إعداد اتفاقية تعاون مع دائرة اآلثار العامة تتعلق بإنشاء متحف الجامعة التعليمي األثري.  -

 2016الفصل الدراسي االول  { ة قيد التدقيق القانوي لدى  مع دائرة اآلثار العامةواالتفاقي

/2017. { 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعضاء الهيئة التدريسية   نشاطات وانجازات
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  لقاء الكادر التدريسي واالداري في الكلية مع عطوفة االستاذ الدكتور رئيس الجامعة االستاذ

 االرتقاء برفع مستويات التعليم والبحث وتحسين العمليةبهدف  الدكتور كمال الدين بني هاني 

التعليمية، باإلضافة إلى استدامة التواصل والتفاعل بين إدارة الجامعة والكادر التدريسي واإلداري 

تم بحث الرسائل الملكية  لجاللة الملك عبدهللا الثاني المعظم حفظه هللا ورعاه بحصوص  فيها.

 وضع التصورات واالليات لتنفيذ هذه الرؤى الملكية السامية في الكلية .  التعليم العالي وتم

بضرورة عقد العديد من الدورات الخاصة بالمهارات المصاحبة للتخصصات العلمية للرفع من 
 } .2017/ 2016 لثانيالفصل الدراسي ا {  .مستوى الطلبة وإعدادهم اإلعداد العلمي المناسب
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ضرورة عقد العديد من الدورات الخاصة بالمهارات المصاحبة وخالل اللقاء تم االتفاق على  

الفصل الدراسي  {  .للتخصصات العلمية للرفع من مستوى الطلبة وإعدادهم اإلعداد العلمي المناسب

 } .2017/ 2016 لثانيا
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 عضوا في  ة،في الكليأستاذ تراث الشرق األدنى القديم ، تعيين األستاذ الدكتور سلطان المعاني تم

 } .2017/ 2016 االولالفصل الدراسي  { مجلس أمناء جامعة الحسين بن طالل.

 

  

 

  تم تكريم األستاذ الدكتور محمد وهيب من خالل حصوله على دروع تكريمية وشهادات تقدير من

 خمسة عشر مؤسسة حكومية وخاصة.
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 هيئة التدريس في المؤتمراتمشاركة 

وورشة  رممؤت شارك الدكتور فادي بلعاوي، عميد كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث في فعاليات

البيت": ورشة عمل لهندسة  في  جامعة اللهندسة المساحة إلدارة اإلرث والمحافظة عليهالعمل 

 } .2017/ 2016 لثانيالفصل الدراسي ا {. المساحة إلدارة اإلرث والمحافظة عليه

 

http://www.ammonnews.net/image.php?token=84b916275ed127d693646639df7c0d61&size=large
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 رث لهندسة المساحة إلدارة اإلوورشة العمل  رمؤتم فعاليات يحيى الشوابكةالدكتور  ونظم شارك

البيت": ورشة عمل لهندسة المساحة إلدارة اإلرث والمحافظة  في  جامعة الوالمحافظة عليه

 } .2017/ 2016 لثانيالفصل الدراسي ا {. عليه

 

 
 

  الدكتور محمد وهيب في المؤتمرات التالية:شارك األستاذ 
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المؤتمر الدولي الثالث عشر لتاريخ وآثار األردن من خالل القاء محاضرة حول: اكتشاف عين  -

نون ساليم، بتنظيم من دائرة اآلثار العامة بالتعاون مع جامعة األميرة سمية بنت الحسين. 

 } .2017/ 2016 االولالفصل الدراسي  {        .5/2016

مؤتمر البيئة والرصيفة األول من خالل القاء محاضرة حول المواقع األثرية ومحيطها البيئي،  -

 } .2017/ 2016 االولالفصل الدراسي  { .5/2016تنظيم جمعية نشميات األردن الخيرية 

 2016مؤتمر الموقر تاريخ وحضارة من خالل القاء محاضرة حول اكتشاف قصر الموقر.  -

  فادي بلعاوي، عميد كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث في فعاليات المؤتمر الوطني شارك الدكتور

الثاني للمحميات الطبيعية في االردن بعنوان "السياحية البيئية " ألهميتها بالحفاظ على المصادر 

 عالطبيعية وتنمية المجتمعات المحلية والذي عقدته الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بالتعاون م

 2016 االولالفصل الدراسي  { .2016 /12/ 13وزارة البيئة وبدعم من البنك العربي بتاريخ 

/2017. { 
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  شارك األستاذ الدكتور محمد وهيب في ندوة بعنوان: "الزرقاء حاضرة العالم القديم" والتي عقدت

 2016 االولالفصل الدراسي  { م.19/11/2016في محافظة الزرقاء يوم السبت الموافق 

/2017. { 

  شارك كل من: أ.د. محمد وهيب، د. حسين القدرة، د. رمزي الروسان، د. مالك بدر في مؤتمر

"الوئام والحياة المشتركة"، الذي عقد في نادي الشبيبة المسيحي األردني في مدينة الزرقاء يوم 

 } .2017/ 2016 االولالفصل الدراسي  { م.31/10/2016االثنين بتاريخ 

 

كل من: د. ميرنا مصطفى، د. رمزي الروسان، د. مالك بدر، م. ديما كريشان في مؤتمر  شارك

 { م.27/10/2016-25ومعرض السياحة والتراث الدولي، والذي عقد في عمان في الفترة من 

 } .2017/ 2016 االولالفصل الدراسي 
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  شاركت الدكتورة فردوس العجلوني في الجلسات التشاورية لتطوير االستراتيجية الوطنية لقطاع

السياحة واآلثار، والتي عقدت في مركز الملك عبد هللا الثاني/ محافظة الزرقاء تحت رعاية 

 الفصل {م. 15/11/2016معالي وزيرة السياحة واآلثار، السيدة لينا عناب يوم الثالثاء الموافق 

 } .2017/ 2016 االولالدراسي 

  شارك طلبة الكلية في تنظيم المؤتمر الخامس لرابطة المراكز العلمية لشمال افريقيا والشرق

والذي عقد تحت رعاية جاللة الملكة رانيا العبد هللا المعظمة في متحف   "REACH"األوسط 

 } .2017/ 2016 االولالفصل الدراسي  { األطفال/ عمان.
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  :المؤتمراتوفيمايلي ملخص مشاركات الزمالء في 

 

 المؤتمرات  مشاركة )الهيئة التدريسية ( 

 /المؤتمر الدولي الثالث عشر لتاريخ وآثار األردن  األستاذ الدكتور محمد وهيب 

مؤتمر الموقر / مؤتمر البيئة والرصيفة األول 

ندوة بعنوان: "الزرقاء حاضرة  /  تاريخ وحضارة

 مؤتمر "الوئام والحياة المشتركة"/ العالم القديم" 

فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للمحميات الطبيعية  الدكتور فادي بلعاوي

 في االردن بعنوان "السياحية البيئية " 

 مؤتمر "الوئام والحياة المشتركة" د. حسين القدرة

مؤتمر / »"الوئام والحياة المشتركةمؤتمر  د. رمزي الروسان

 ومعرض السياحة والتراث الدولي

مؤتمر / »مؤتمر "الوئام والحياة المشتركة د. مالك بدر 

 ومعرض السياحة والتراث الدولي

 مؤتمر ومعرض السياحة والتراث الدولي د. ميرنا مصطفى 

 مؤتمر ومعرض السياحة والتراث الدولي م. ديما كريشان 

الجلسات التشاورية لتطوير االستراتيجية الوطنية  الدكتورة فردوس العجلوني 

 لقطاع السياحة واآلثار
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 في الكلية : هيئة التدريس االبحاث االنتاج العلمي ألعضاء
 :الدكتور فادي بلعاوي 

 F., Bala'awi and M., Mustafa 2017. Cultural Heritage Site under 

Risk: A Case Study from Petra, Jordan. Mediterranean 

Archaeology & Archaeometry Journal (MAA). Vol. 17, No 1, 

pp.TBC.  

 F., Bala'awi and B., Omari 2016: The Role of Airline Companies 

in Tourism Promotions: The Royal Jordanian as case study.  

Proceeding of the First international Conference in Tourism 

Management and Heritage Conservation.  Zarqa : Hashemite 

University: 15-18 March 2016. Pp:23-26.   

 F., Bala'awi and N., Borani 2016: The Role of Jordanian Museums 

in Tourism Promotion. Proceeding of the First international 

Conference in Tourism Management and Heritage Conservation.  

Zarqa : Hashemite University: 15-18 March 2016. Pp:57-61.   

 :الدكتور مهدي الزعبي 

- New Epigraphical Material from , Jordan Palestine Exploration 

Quarterly,  2016, 148(1):59-69.  

- A Nabataean funerary inscription from the Blaihed Museum, Arabian 

Archaeology and Epigraphy, 2016, 27,  79–83. 

 

- The Nabataean timing system, Acta Orientalia, 2016, 69- 3, 301-309. 

 

- Safaitic Inscriptions and Possible Hunting Scenes from the North-

Eastern Bādiya- Jordan, Rock Art Research 2016, 33- 2, 219-228. 
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- Translation of  Cantineau J. “le Nabatéene” from French to Arabic, 

(2016), Ministry of Education, Amman, Jordan 
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 :األستاذ الدكتور نايف حداد 

- 2016   Naif A. HADDAD, The 21st Century Knowledge And 

Learning Heritage Experiences And The "Digital Native" 

Generation, TOJET: The Turkish Online Journal of 

Educational Technology – December 2016, Special Issue for 

INTE 2016,pp.705- 2013. Indexed by Education Resources 

Information Center – ERIC SCOPUS - ELSEVIER, 

http://www.tojet.net/special/2016_12_1.pdf 

 

- 2016  Naif A. Haddad, Leen A. Fakhoury, Towards 

Developing a Sustainable Heritage Tourism Action Plan for 

Irbid historic core, International Journal of Architectural 

Research (Archnet-IJAR) ,Volume 10, Issue 3, November 

2016, pp. 36-59. SCOPUS. 

 

- 2016 HADDAD, Naif A. Multimedia and cultural heritage: a 

discussion for the community involved in children's heritage 

edutainment and serious games in the 21st century. Virtual 

Archaeology Review, [S.l.], v. 7, n. 14, p. 61-73, may 2016. 

ISSN 1989-9947. ISI Arts &Humanities Citation Index, 

Thomson Reuters Available at: 

<http://polipapers.upv.es/index.php/var/article/view/4191>. 

Date accessed: 31 may 2016. 

doi:http://dx.doi.org/10.4995/var.2015.4191. 

 

- 2016   Naif A. Haddad, Fatima Y. Jalboosh, Leen A. Fakhoury, 

Romel Ghrayib, Urban and Rural Umayyad House Architecture 

in Jordan: A Comprehensive Typological Analysis at al-Hallabat, 

http://www.tojet.net/special/2016_12_1.pdf
http://polipapers.upv.es/index.php/var/article/view/4191
http://dx.doi.org/10.4995/var.2015.4191
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International Journal of Architectural Research (Archnet-IJAR), 

Volume 10 - Issue 2 – July 2016, pp.87-112). SCOPUS,  

http://archnet-ijar.net/index.php/IJAR/issue/view/36   

 

- 2016   Naif A. Haddad, Critical Review, Assessment and 

Investigation of Ancient Technology Evolution of Door Locking 

Mechanisms in S.E. Mediterranean. 

 

- MEDITERRANEAN ARCHAEOLOGY & ARCHAEOMETRY 

(MAA), Vol. 16, No 1,(2016), pp. 53-74. (ISI Arts &Humanities 

Citation Index, Thomson Reuters, USA). 

 

- Naif A. Haddad, Talal Akasheh, José Luis Lerma, Bilal Khrisat, 

Towards Risk Management and Conservation Plan for the Djin 

Blocks in the World Heritage Site of Petra (Jordan): The case of 

the Djin Block No. 9",Conservation and Management of 

Archaeological Sites, Vol. 17 No. 2, May 2015,pp. 175–195, 

Published online: 10 Jan 2016 (ISI Arts &Humanities Citation 

Index Thomson Reuters). 

-  

  الرؤوف مياسالدكتور عبد 

- Mayyas, A. S., Hoffmann, T., Khrisat, B., El-khalili, 

M. (accepted in October 2016). Fuel for Lamps: Organic 

Residues Preserved in Iron Age Lamps Excavated at the Site of 

Sahab in Jordan. Archaeometry. 

 

- Al-Qudah, M. A., Otoom., N. K., Al-Jaber, H. I. Tashtoush, H. 

I., Mayyas., A. S., Trawenh, I. N., Lahham., J. N. and Abu Orabi., 
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S. T. (2016). Chemical Composition of Essential Oil of 

Jordanian Scabiosa Prolifera at Different Flowering 

Stages. Jordan Journal of Chemistry, Vol. 11 (No. 2), pp 99–107. 

 

 

 

 :الدكتور حسين القدرة 

- New Ancient North Arabian Inscriptions From Ġadīr Al-Aḥmar 

In Al-Ṣafāwī Region Northeastern Jordanian Badiya> 

 

- Safaitic Inscriptions And Possible Hunting Scenes From The 

North-Eastern Bādiya, Jordan 

 

 :الدكتورة ميرنا مصطفى 

الرئيسي لكتاب وقائع المؤتمر الدولي االول اإلدارة السياحية والمحافظة  المحرر .6

(.  )كذلك رئيس اللجنة 2016آذار  18-15على التراث )الجامعة الهاشمية 

 .العلمي للمؤتمر(

 

وذلك لتأليف فصل في كتاب سيصدر بعنوان  Routledge بناء على دعوة من  .7

TourismRoutledge Handbook on Middle East   التراث الالمادي حول

 في الشرق االوسط وشمال افريقيا فقد تم كتابة فصل وارساله بعنوان 

"Intangible Heritage and Cultural Erosion in the Middle East" 

 تم ارسال التالي للنشر  .8
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 Threats Facing the Roman City of Jerash sent to Journal of 

Cultural Heritage Management and Sustainable 

Development. 

 

 Education or work: the perceptions of Petra locals about 

tourism child labour sent to Journal of Tourism Analysis . 

 

" Cultural Heritage Site under Risk: A Case Study fromقبل للنشر:  .9

Petra, Jordan  فيMediterranean Archaeology & Archaeometry   

 :األستاذ الدكتور محمد وهيب 

كتاب "الرصيفة بلدة أردنية : دراسة في األصالة والمعاصرة" ، دار يافا للنشر،  -

2016. 

 .2016كتاب "اكتشاف موقع عماد السيد المسيح"، مطبعة السفير،  -

عة الطب –مار الياس( كتاب "اكتشاف موقع عماد السيد المسيح/ المغطس )تل  -

 .2016الثانية 

باللغة اإليطالية، المؤسسة  Bathany Beyound the Jordanكتاب  -

 2016اإليطالية للنشر، روما 

كتاب: قبيلة كعب/ جعب دراسة في األصالة والمعاصرة، المنظمون الجدد،  -

2016 

 :شؤون طلبة الكلية

 اعداد الطلبة في الكلية :
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 : 2017/ 2016اعداد طلبة الكلية في الفصل الدراسي الثاني  
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 : 2017/ 2016في العام الدراسي  فعاليات ونشاطات الكلية

 التخصص عدد الطالب

 االادارة السياحية 394

 ادارة الموارد التراثية 58

 المحافظة على االثار 85

 آثار حضارات العربية القديمة -الماجستير 4

 541المجموع                     
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ألردنية السيد ميشال نزال، رئيس جمعية الفنادق ا استضافت كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث -

الفصل  {للحديث عن الواقع السياحي في قطاع الفنادق األردني في ندوة علمية مميزة . 

 .}2017/ 2016 لثانيالدراسي ا
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استضافت كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث وفد مشروع السياحة لتعزيز االستدامة  -

شراكة مستقبلية لتطوير القطاع  ( بهدف تاسيس USAID/BESTاالقتصادية في االردن) 

 . }2017/ 2016 لثانيالفصل الدراسي ا {والتعليم السياحي .  السياحي
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لسياحة مشروع امدي  السيد إبراهيم االسطة استضافت كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث -

 والدكتور جوزيف رودي (  USAID/BESTلتعزيز االستدامة االقتصادية في االردن) 

حول المشاريع المنفذة والخطط المستقلبية للمشروع وامكانية  المسؤول التعليمي في المشروع 

 2016 لثانيالفصل الدراسي ا {التعاون مع الجامعة الهاشمية في التعليم السياحي.  

/2017{. 
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دراسان يالجامعة الهاشمية وجمعية الفنادق األردنية في  كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث  -

 لثانيالفصل الدراسي ا { مشروع تعليمي وفندق تدربي داخل الحرم الجامعي.امكانية انشاء 

2016 /2017{. 
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الكلية تنظم زيارة ميدانية الى كلية عمون الجامعية برئاسة عطوفة االستاذ الدكتور رئيس  -

 الجالمعة وتدرس سبل التعاون والتطوير في التعليم السياحي التطبيقي. 
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كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث، ودائرة البيئة والسالمة العامة في الجامعة الهاشمية نظمت  -

مبادرة "مدينتي: موقع اثري نظيف" بالتعاون مع بلدية الزرقاء، ودائرة اآلثار العامة في موقع 

 } .2017/ 2016 لثانيالفصل الدراسي ا { قصر شبيب األثري في محافظة الزرقاء.
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المبادرة هدفت إلى إقامة يوم عمل ميداني شامل في الموقع األثري شمل عمل حملة نظافة شاملة 

في الموقع, المنطقة المحيطة. كما قام المشاركون في المبادرة بعمل حملة زراعة أشجار في 

 محيط القصر وتم تجهيز وتجميل المنطقة المحيطة بالموقع.
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التراث عقدت كلية الملكة رانيا للسياحة و : كلية الملكة رانيا للسياحة تحتفل بالمناسبات الوطنية

في الجامعة الهاشمية ورشة عمل بعنوان "تعريب قيادة الجيش العربي، ووصول قاطرة الملك 

الفصل الدراسي الثاني  { السياحة الثقافية في الكلية.المؤسس عبدهللا األول، نظمها طلبة مساق 

2016 /2017. { 
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كريم قامت الكلية مبادرة تتمثل في ت: كلية الملكة رانيا للسياحة تحتفل بيوم المرأة العالمي -

الكادر األكاديمي واإلداري من السيدات العامالت في الكلية منذ إنشائها ولغاية اآلن، احتفااًل 

 } .2017/ 2016الفصل الدراسي الثاني  { بمناسبة يوم المرأة العالمي.
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عقدت كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث بحضور عميد الكلية د. فادي بلعاوي و بإشراف  -

كل من د. إياد المصري ود. نرمين خصاونة وعدد من طلبة الكلية محاضرة علمية بعنوان" 

السياحة الدينية في األردن: المضمون واألهداف" قدمها  السيد زيد حداد, بين فيها أهمية 

ي في دعم  االقتصاد المحلي, ودور السياحة الدينية في تعزيز فرص نجاح القطاع السياح

 } .2017/ 2016الفصل الدراسي الثاني  {هذا القطاع الهام.  
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بالتعاون  مع عمادة شؤؤن  كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث وشاركت نظمت -

 .2017/ 2016 لثانيالفصل الدراسي ا { .جامعتي موقع نظيف، مبادرة الطلبة 

{ 
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كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث، ودائرة البيئة والسالمة العامة في الجامعة  كرمت -
الفصل  { مبادرة "مدينتي: موقع اثري نظيف".ل المشاركين والداعمين الهاشمية
 } .2017/ 2016 لثانيالدراسي ا
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-  

-  
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تكريم الدكتور يحيى الشوابكة وتقديم درع الجامعة تقديرا لخدماته المميزه اثناء عمله عميدا  -

 } .2017/ 2016 لثانيالفصل الدراسي ا {. 2016-2014للكلية خالل الفترة ما بين 

-  
تم إنجاز وتطوير البروشور الخاص بالكلية والذي يعطي نبذة مختصرة عن الكلية وأقسامها  -

 } .2017/ 2016 الولالفصل الدراسي ا { منه(.)مرفق نسخة 

تم إعداد خطة شاملة ووصف وظيفي لمقترح متحف الجامعة الهاشمية التعليمي األثري،  -

 {الذي هو قيد الدراسات الهندسية )مرفق مقترح المتحف + الوصف الوظيفي للمتحف(. 

 } .2017/ 2016 الولالفصل الدراسي ا

من خالل تحديث البرامج  (GIS)م المعلومات الجغرافية تم إعداد خطة تطوير لمختبر نظ -

 } .2017/ 2016 الولالفصل الدراسي ا {واألجهزة الموجودة بداخله. 

 الولالفصل الدراسي ا {إنجاز الدليل األكاديمي لكلية الملكة رانيا للسياحة والتراث )مرفق(.  -

2016 /2017. { 
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تم عمل دراسة ميدانية لمختبرات الكلية وتم إعداد تقارير علمية عن كل مختبر )مرفق تقرير  -

 } .2017/ 2016 الولالفصل الدراسي ا {اللجنة(. 

ضمن خطة ترتيب مقر الكلية وتجميلها وتطويرها، تم تنسيق صور حائط في  -

 {يها.  ومراجعممرات الكلية بهدف بث الشعور باالرتياح لدى طلبة الكلية وزوارها 

 } .2017/ 2016 الولالفصل الدراسي ا
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 الكلية الطلبة في فعاليات ونشاطات

 { .تخريج الدفعة الثامنة عشر من طلبة طلبة كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث -

 } .2017/ 2016 لثانيالفصل الدراسي ا

 
ؤتمر مشارك ونظم الكادر التدريسي و طلبة كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث في  -

الفصل  {باشراف الدكتور محمد وهيب.  العمارة والفنون االسالمية في الزرقاء

 } .2017/ 2016 لثانيالدراسي ا
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 {    مشروع استدامة اإلرث الثقافي بمشاركة المجتمعات المحلية إقامة ندوة بالمشاركة مع -

 . }2017/ 2016 الولالفصل الدراسي ا

http://www.ammonnews.net/image.php?token=e2d384262ef0a14518f82b15cb24d155&size=large
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استضافت الكلية السيد نزار عداربه، مدير عام مشروع استدامة اإلرث الثقافي بمشاركة 

ألقرب االمجتمعات المحلية، واألستاذ الدكتور بيرت دفريز مدير مشروع أم الجمال )الموقع األثري 

الدكتور بيرت دفريز محاضرة بين فيها أهم نتائج البحث والعمل الميداني  إلى الجامعة الهاشمية(.

في مجال المحافظة على اآلثار وأهم الطرق واآلليات المستخدمة في عمليات الترميم واإلدارة في 

 مدينة أم الجمال األثرية المميزة.
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 الولالفصل الدراسي ا {  مسابقة اختيار أفضل كتاب لمؤلفين فرنسيينطلبة اللغة الفرنسية في مشاركة 

2016 /2017{ . 

بإشراف  مسابقة اختيار أفضل كتاب لمؤلفين فرنسيينفي  الكليةشارك خمسة من طلبة اللغة الفرنسية في 

 السفارة الفرنسية  وبدعم منمدرسة اللغة الفرنسية، الدكتورة سميرة متكل، 
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الفصل  {  المستجدين الطلبة الملكة رانيا للسياحة والتراث تلتقيأسرة كلية  -

 . }2017/ 2016 الولالدراسي ا
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 ي الكلية،ف اء الهيئتين التدريسية واإلداريةورؤساء األقسام وأعض ونائب عميد ومساعد عميدالتقى عميد 

، بمشاركة عدد من مديري الوحدات في عمادة شؤون 2016/2017الطلبة المستجدين للعام الجامعية 

 الطلبة.

 

في  ةلما له من أهمي الركن الكندي في مكتبة الجامعة الهاشمية شارك طلبة الكلية في افتتاح

علمية ال الحضاري بين األساتذة والباحثين والطلبة واطالعهم على أحدث اإلصدارات التواصل

ت إضافة إلى األبحاث والدوريات والمجال، المختلفة وإقامة الندوات والمحاضرات العلمية والثقافية

 .العلمية وقواعد البيانات المتعلقة بكندا، ومعلومات عن الجامعات ومعاهد التعليم الكندية

 رابعا: النشاطات المنوي انجازها للفترة 

جمعية الفنادق األردنية للحديث عن الواقع السياحي استضافة السيد ميشال نزال، رئيس  .10

 (.2017في قطاع الفنادق األردني )شباط 

مبادرة العمل التطوعي لخدمة المجتمع المحلي )قصر شبيب االثري(. عنوان المبادرة:  .11

 (2017مدينتي مدينة اثرية نظيفة . )الموعد المقترح شهر شباط 
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رئيس هيئة تنشيط السياحة للحديث عن أهم استضافة الدكتور عبد الرزاق عربيات،  .12

 (2017مشاريع الهيئة في تنشيط السياحة )آذار 

للحديث عن فرص التنمية االقتصادية  (USAID) استضافة السيد إبراهيم األسطة من .13

 (.2017في القطاع السياحي )نيسان 

مع  ة" بالتعاون إقامة المؤتمر الدولي بعنوان: "السياحة وإدارة األزمات الوطنية واإلقليمي .14

المركز األمني لألمن وإدارة األزمات، والذي يركز على آلية دعم وترويج السياحة والخروج بأجندة 

وطنية تعتمد على مساهمات تلك القطاعات السياحية في آلية إدارة المواقع السياحية في ظل 

 علمًا بأن المؤتمر يشمل المحاور التالية: الظروف الراهنة.

 عالم: التحديات والطموحالسياحة واإل 

 .األمن السياحي في األردن: المهام والتطلعات 

 .الترويج السياحي في األردن 

 القطاع الفندقي وآلية دعم السياحة في األردن 

 .استراتيجيات وقوانين اآلثار في األردن 

 السياحة والتعليم الجامعي 

 السياحة من منظور ديني 

 لسياحيةدور القطاع الخاص في إدارة األزمات ا 

 .حماية وتطوير المواقع السياحية 
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إقامة ورشة تدريبية مختصة في فرص التوظيف في قطاع السياحة واآلثار من خالل  .15

دعوة المؤسسات والشركات العامة والخاصة العاملة في القطاع السياحي لتقديم فرص العمل 

 (2017وآليات التعاون مع المؤسسات األكاديمية. )الموعد المقترح شهر آذار 

إقامة اليوم العلمي الخاص بالكلية والذي سوف يخصص هذا العام لتقديم أهم اإلنجازات  .16

 البحثية الخاصة بأعضاء الهيئة التدريسية في الكلية وطلبة الدراسات العليا.

إقامة ورشة تطوير المواقع األثرية والمتاحف والذي تختص بآلية تطوير المواقع السياحية  .17

 (2017آثاريًا. )الموعد المقترح نيسان للمتاحف تراثيًا و 

توقيع اتفاقية التعاون مع متحف األردن ودائرة اآلثار العامة فيما يخص إنشاء متحف  .18

 الجامعة الهاشمية األثري التعليمي.

إقامة معرض دائم في كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث من خالل عمل مجسمات ولوحات -10

 ضمن خزائن العرض الموجودة وتشكل نقطة جذب للجامعة. فنية أثرية تعرض في الكلية

من خالل عرض مجموعة أفالم سياحية لطلبة -اعرف بلدك –المعرض السينمائي السياحي -11

 الكلية.

 إقامة البازار الخيري السياحي لدعم الطلبة الفقراء في الكلية.-12

 إنشاء نادي خريجي كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث.-13

سان )الموعد المقترح شهر ني . اقامة اليوم الثقافي الياباني بالتعاون مع السفارة اليابانية .14

2017 ) 
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 تراثسياحة واللالتحليل الرباعي لكلية الملكة رانيا ا
 SWOT Analysis     2017/ 2016للعام

 يشمل هذا التحليل تحديد : 

  نقاط القوةStrengths في الكلية في الوقت الحالي 
  نقاط الضعفWeaknesses في الكلية في الوقت الحالي 

  الفرص.Opportunities في الكلية في الوقت الحالي 
   التهديداتThreats في الكلية في الوقت الحالي  
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  نقاط القوةStrengths 
Serial 

 التسلسل

Strengths 

 )نقاط القوة(

Impact 
Score 

)درجة 
 التأثير(

Certainty 
Score 

 )درجة  التأكد(

Priority 

 )األولوية(

 1 5 5 الكلية تحمل اسم صاحبة الجاللة الملكة رانيا العبدهللا .1

 2 5 5 وجود كفاءات نادرة ومتميزة ألعضاء هيئة التدريس في الكلية .2

وجود تخصــــــــــصــــــــــات تطبيقية متميزة على المســــــــــتوى المحلي  .3
 واإلقليمي

5 4 3 

الحاجة الوطنية واالقليمية الملحة إلى كوادر بشـــرية مؤهلة في  .4
 مجال الموارد الحضارية والسياحية والتراثية وتطبيقاتها

5 4 4 

الكلية هي المؤســـســـة األكاديمية الرســـمية الوحيدة في محافظة  .5
 الزرقاء وجوارها والتي ترفد التعليم العالي السياحي

4 4 5 

المواقع األثرية والســـــياحية في المملكة بشـــــكل عام تميز وكثرة  .6
 وفي في محافظة الزرقاء وجوارها بشكل خاص

4 5 6 

اهتمام أصحاب القرار في عملية تطوير وتنمية موارد السياحة  .7
 واآلثار

5 4 7 
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تركيز الخطاب الســـــــــــياســـــــــــي األردني على الموارد الســـــــــــياحية  .8
 االقتصاد األردنيوالتراثية كركن أساسي من روافد 

5 4 8 

وجود خمس مواقع اثريـــة في المملكـــة ضـــــــــــــــمن مواقع التراث  9
 العالمية 

5 4 9 

اختيار البتراء كأحد عجائب الدنيا الســـــبع الجديدة. وهذا يؤدي  .10
إلى وجود مؤســــســــة أكاديمية متخصــــصــــة تعنى بتطوير موقع 

 البتراء سياحيًا، والعمل على ديمومته

5 5 10 

الحكومة وبالتعاون مع القطاع الخاص اســـــــــــــــتراتيجية اطالق  .11
الســـــــياحة واآلثار، بحيث أصـــــــبحت تشـــــــكل عاماًل رئيســـــــًا في 

 االقتصاد الوطني

5 4 11 

 12 3 3 وجود اتفاقيات دولية لمشاريع مشتركة .12

وجود اتفاقيات لمشــــــــاريع مشــــــــترك مع القطاع الخاص العامل  .13
 في مجال السياحة

3 3 13 

 14 3 3 وجود تجهيزات علمية مميزة في الكلية  .14
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 Weaknesses. نقاط الضعف 2

Serial 

 التسلسل

Weaknesses 

 )نقاط الضعف(

Impact 

Score 

 )درجة التأثير(

Certainty 

Score 

 )درجة  التأكد(

Priority 

 )األولوية(

 1 5 5 عدم وجود مبنى مستقل للكلية .1

الجـــامعـــة والمنطقـــة عـــدم وجود متحف شــــــــــــــــــامـــل يخـــدم  .2
 ويستخدم لتدريب الطلبة

5 5 2 

 3 4 5 عدم وجود مختبرات على الرغم من توفر أجهزة متطورة .3

 4 4 5 الموروث االجتماعي الخاطئ لمفهوم تخصص السياحة .4

عـــدم وجود منهـــاج مـــدرســـــــــــــــي في وزارة التربيـــة والتعليم  .5
 متخصص في مجال اآلثار والتراث

4 3 5 

مسمى وظيفي محدد في ديوان الخدمة المدنية  عدم وجود .6
 يرتبط بتخصصات المعهد

4 3 6 
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 Opportunities.الفرص 3

Serial 

 التسلسل

Opportunities 

 )الفرص(

Impact 

Score 

)درجة 
 التأثير(

Certainty 

Score 

 )درجة  التأكد(

Priority 

 )األولوية(

في الســــــــــــــنوات ازدياد أعداد الســــــــــــــياح والزائرين إلى األردن  .1
 األخيرة

5 5 1 

زيادة الطلب على خريجي التخصـــــــــــــــصـــــــــــــــات ذات العالقة  .2
 بالسياحة

5 5 2 

 3 5 5 الدعم المالي واللوجستي من ادارة الجامعة للكلية  .3

 4 5 5 االهتمام الدولي بمواضيع السياحة والتراث .4

تزايد االهتمام من قبل وســـــــــــــــائل اإلعالم المختلفة بقطاعي  .3
الســــــياحة واآلثار، مما انعكس على زيادة الوعي المجتمعي 

 بذلك

5 4 5 
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التســــــارع الكبير في إنشــــــاء المرافق الســــــياحية والخدمية في  .4
 األردن

5 4 6 

توفر فرص الــــدعم المــــالي والفني الــــدولي لتطوير الكوادر  .5
 البشرية

4 4 7 

 8 4 4 المياً عتميز بعض المواقع السياحية واألثرية في األردن  .6

التوجــه نحو اســـــــــــــــتخــدام التقنيــات الحــديثــة في مجــال إدارة  .7
 الموارد التراثية والسياحية وحمايتها

4 3 9 

 

 
 

 Threatsالتهديدات  . 4
Serial 

 التسلسل

Threats 

 )التهديدات( 

Impact 

Score 

 )درجة التأثير(

Certainty 

Score 

 )درجة  التأكد(

Priority 

 )األولوية(

 1 4 5 عدم استقرار الوضع السياسي في المنطقة .1
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 2 4 5 عدم استقرار الوضع االقتصادي في المنطقة  .2

 3 4 5 نقص فرص التدريب العملي والميداني .3

 4 4 4 عدم التنسيق بين كليات ومعاهد السياحة في األردن .4

 5 3 4 عدم مواكبة التشريعات للمستجدات .5
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 ات: ــــــالمرفق

 TedQualذاتي لخطة االدارة السياحية حسب متطلبات لجنة االعتماد الدولي عمل تقيم : (1مرفق رقم )

 .  USAID Building Economic Sustainability through Tourismالمعد من     مشروع 

خطة برنامج ماجستير جديد في الكلية بعنوان " إدارة وتطوير المواقع السياحية  (:2مرفق رقم )

 وتوطين البرنامج في قسم علم المحافظة على االثار والتراثية" 

خطة االدارة السياحية )للمرة الثانية بعد مالحظات لجنة الخطة في الجامعة(  (:3مرفق رقم )

تم مخاطبة لجنة الخطة الدراسية في الجامعة بهذا بناءا على توصيات مؤسسات هيئة االعتماد و 

 .الخصوص

خطة الماجستير في تخصص اثار الحضارات العربية القديمة وفقا لمتطلبات  (:4مرفق رقم )

 .هيئة االعتماد

خطة برنامج ماجستير جديد في الكلية بعنوان " إدارة وتطوير المواقع السياحية : (5مرفق رقم )

 .المخاطبة بشأن استحداث البرنامج وفقًا لألصولوالتراثية" وتم 

خطة برنامج الماجستير المشترك في الكلية " إدارة وتطوير المواقع السياحية  :(6مرفق رقم )

 والتراثية"

 الخطة الدراسية الجديدة لتخصص " اإلدارة السياحية". :(7مرفق رقم )
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 عليمي األثري.مقترح إنشاء متحف الجامعة الهاشمية الت :(8مرفق رقم )

 الوصف الوظيفي للمتحف. :(9مرفق رقم )

 تقرير حول أجهزة ومختبرات الكلية. :(10مرفق رقم )

 مقترح مسابقة تصوير فوتوغرافي للطلبة. :(11مرفق رقم )

 مقترح مسابقة التراث الحضاري والعمراني في األردن. :(12مرفق رقم )

 الدليل األكاديمي للكلية. :(13مرفق رقم )

 المحتوى التدريسي لمادة علم آثار وسياحة. :(13فق رقم )مر 

 المحتوى التدريسي لمادة التراث الثقافي في األردن. :(14مرفق رقم )

 FP7التقرير النهائي للمشروع المدعوم من االتحاد األوروبي  :(15مرفق رقم )

 الدبلوم التدريبياتفاقية تعاون مع دائرة اآلثار العامة حول برنامج ( 16مرفق رقم )

 ملخص إنجازات الكلية باللغة اإلنجليزية(: 17مرفق رقم )

 ملخص إنجازات الكلية باللغة الفرنسية(: 18مرفق رقم )

اتفاقية مع جامعة ليدين في هولندا بخصوص التبادل المعرفي وتبادل الخبرات : (19مرفق رقم )

 .االكاديمية والبحثية وتطوير المهارات لطلبة الكلية



186  

اتفاقية التعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بخصوص تبادل الخبرات : (20مرفق رقم )

 .والمشاورات العلمية وتسهيل مهام الزيارات الميدانية والبحثية لكوادر وطلبة الكلية

اتفاقية تعاون وتدريب مع المكاتب السياحية وشركات النقل السياحي لطلبة  (:21مرفق رقم )

 .الكلية

االتفاقية مع جمعية الفنادق االردنية للبدء في انشاء الفندق التدريبي الشامل  (:22مرفق رقم )

في حرم الجامعة الهاشمية، ويعكف الجانبان على دراسة اليات العمل في المشروع وتحضير 

 .المخططات المقترحة لموقع الفندق

 .ختصرة عن الكلية وأقسامهاالبروشور الخاص بالكلية والذي يعطي نبذة م (:23مرفق رقم )

 .دراسة ميدانية لمختبرات الكلية وتم إعداد تقارير علمية عن كل مختبر: (24مرفق رقم )

 

  



187  

 المرفقــــــات: 

المعد من  TedQual: عمل تقيم ذاتي لخطة االدارة السياحية حسب متطلبات لجنة االعتماد الدولي (1مرفق رقم )

 77.  صUSAID Building Economic Sustainability through Tourismمشروع 

توطين و خطة برنامج ماجستير جديد في الكلية بعنوان " إدارة وتطوير المواقع السياحية والتراثية"  (:2مرفق رقم )

 114البرنامج في قسم علم المحافظة على االثار. ص

الخطة في الجامعة( بناء على توصيات خطة االدارة السياحية )للمرة الثانية بعد مالحظات لجنة  (:3مرفق رقم )

 124ص مؤسسات هيئة االعتماد وتم مخاطبة لجنة الخطة الدراسية في الجامعة بهذا الخصوص.

 136ص .خطة الماجستير في تخصص اثار الحضارات العربية القديمة وفقا لمتطلبات هيئة االعتماد (:4مرفق رقم )

الكلية بعنوان " إدارة وتطوير المواقع السياحية والتراثية" وتم خطة برنامج ماجستير جديد في : (5مرفق رقم )

 139ص .المخاطبة بشأن استحداث البرنامج وفقًا لألصول

 144ص : الخطة الدراسية الجديدة لتخصص " اإلدارة السياحية".(6مرفق رقم )

 153. ص برنامج انشاء متحف الجامعة الهاشمية التعليمي: مشروع (7مرفق رقم )

 161. ص برنامج انشاء مختبرات االدارة السياحيةمشروع  :(8)مرفق 

: اتفاقية مع جامعة ليدين في هولندا بخصوص التبادل المعرفي وتبادل الخبرات االكاديمية والبحثية (9مرفق رقم )

 168ص  وتطوير المهارات لطلبة الكلية.

الطبيعة بخصوص تبادل الخبرات والمشاورات العلمية : اتفاقية التعاون مع الجمعية الملكية لحماية (10مرفق رقم )

 169ص  وتسهيل مهام الزيارات الميدانية والبحثية لكوادر وطلبة الكلية.
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االتفاقية مع جمعية الفنادق االردنية للبدء في انشاء الفندق التدريبي الشامل في حرم الجامعة  (:11مرفق رقم )

ات العمل في المشروع وتحضير المخططات المقترحة الهاشمية، ويعكف الجانبان على دراسة الي

 170ص لموقع الفندق.

 173ص اتفاقية تعاون وتدريب مع المكاتب السياحية وشركات النقل السياحي لطلبة الكلية. (:12مرفق رقم )

 176ص : اعداد مسودة اتفاقية تعاون وتدريب مع الفنادق االردنية لطلبة الكلية.(13مرفق رقم )

 179ص : تم إنجاز وتطوير الدليل األكاديمي للدراسات العليا الخاص بالكلية.(14)مرفق رقم 

 180ص .تم إنجاز وتطوير الدليل األكاديمي الخاص بالكلية لمركز اللغات(: 15مرفق رقم )

 185ص .البروشور الخاص بالكلية والذي يعطي نبذة مختصرة عن الكلية وأقسامها(: 16مرفق رقم )

تم إعداد خطة شاملة ووصف وظيفي لمقترح متحف الجامعة الهاشمية التعليمي األثري، الذي (: 17مرفق رقم )

 187ص. هو قيد الدراسات الهندسية

 188ص الدليل األكاديمي للكلية.(: 18مرفق رقم )

 215ص .دراسة ميدانية لمختبرات الكلية وتم إعداد تقارير علمية عن كل مختبر(: 19مرفق رقم )

 215ص مقترح مسابقة تصوير فوتوغرافي للطلبة.(: 20مرفق رقم )

 219ص مقترح مسابقة التراث الحضاري والعمراني في األردن.(: 21مرفق رقم )
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المعد من  TedQual: عمل تقيم ذاتي لخطة االدارة السياحية حسب متطلبات لجنة االعتماد الدولي (15مرفق رقم )
 .  USAID Building Economic Sustainability through Tourismمشروع 

 

Self-evaluation form for TedQual 
Prepared and compiled by Dr. Mairna Mustafa 

 

 

I. GENERAL INFORMATION 

Name of the Institution/Programme: 
Queen Rania Faculty of Tourism and Heritage 

Tourism Management Program 

 
Brief Description of the Programme 
The Department of Sustainable Tourism offers a B.A. degree in "Tourism 

Management". It is designed to prepare students for careers in tour operating 

offices, travel agencies and front disks in tourism services. After finishing the 

requirements of the specialization, the student is expected to be acquainted with 

necessary knowledge and skills for reservation, dealing with tourists, and  

 

 

delivering high quality services. 

 
Brief description on the type education system 

The length of the program is clarified (132 credit hours to be passed in 4 years, an 

average period of study. This depends on the number of credits registered in  every 

semester: the student has the option to regis 

er for 9 credits as a minimum and 18 credits as maximum if not in graduation 

semester). The level of the course is expressed in its code (3rd digit from the right: 

example: the code of the 3rd year course -"Sustainable Tourism" is: 0110901301, 

though, as the student passes its prerequisite, he/she is allowed to take this course 

regardless of the year he/she is in.  
Brief description on the type of accreditation received by the Program: 
Commission of Higher Education Special Accreditation: Based on standard 

related to: No of credit hours, disciplines, and facilities needed for practical 

training (still in the process of modifying the plan according to these standards). 

(Please see Annex 5) 
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1.1 INCLUSION OF EMPLOYERS’ NEEDS in defining the mission, 

action plan and curriculum content 

1 a) 

Mission 

 

 

 

 

1.1b) 

Action 

Plan 

 

 

1.1 c) 

Curricular 

content 

Our mission is to qualify human resources to effectively 

contribute to the development and management of 

tourism sites, also providing services of excellent quality 

to tourists; this comes through providing both theoretical 

knowledge and practical training as required by 

employment market. 

The program started 3 years ago, the department is now 

in the process of creating a database of potential 

employers; we are in the stage of making 

correspondences with these employers to sign MOU's for 

training students. 
- There is only a study plan that includes a brief description of the 

program, list of courses, distribution of credit hours and courses 
description 

- A very brief information is given on potential employment; it 
was mentioned that students are to have occupations in tour 
operating offices, travel agencies and front disks in tourism 
services, though no definition or job description is given on 
these occupations 

- No information is given on further graduate studies 
- Learning outcomes formulated with clear action verbs, also, 

these were not expressed in terms of being measurable, 
though, it should be mentioned that course syllabi usually 
include these learning outcomes with evaluation criteria. 

- In most cases, knowledge and skills to be acquainted by 
students are stated in course description, though not always in 
clear action verbs. These might slightly change as decided by 
the instructor of the course. 

- Credits are distributed as follows: 
Credit Hours  

Total Classification Mandatory Elective 

University 

Requirements 
12 15 30 

Institute 

Requirements 
21 - 21 

Department 

Requirements 
54 27 81 

Free - 3 3 

Total 87 45 132 
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Note: Please refer to Annex 1, 2, & 3 for the 

Courses Plan, Description and Learning 

Outcomes. 
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1.2 ADAPTATION OF THE PROGRAMME TO NEW TRENDS AND 

REQUIREMENTS OF EMPLOYERS 

1.2 a) Existence of 

monitoring 

mechanisms to 

assess needs 

1- Some of the faculty members conducted studies and 

published articles on the needs of tourism employment 

markets. 

2- Feedback from tourism employers in meetings and 

events held by the faculty 

3- The faculty is in the process of designing tools for 

practical training course where needs can be regularly 

assessed, also evaluation of students. 

1.2 b) Adjustment 

actions 

Regular modifications are done to the plan based on the 

feedback of committees representing Commission of Higher 

Education (as mentioned above, the program started 3 years 

ago). 

 

 

 

 
Area of analysis No. 2 The Student 

2.1 COMMUNICATION 

AND PROMOTION OF 

THE PROGRAMME 

(BEFORE AND DURING 

THE ADMISSION 

PROCESS) 

One of the main challenges facing the faculty is the 

uniform admission system imposed by the MOHE in 

Jordan, where the faculty has no say in selecting its 

candidates. 

Currently, there are no selection or communication 

criteria for our students except their own choice of 

joining the offered programs, as well as their high 

school grades. 

2.2 INTRODUCTION OF 

THE STUDENT TO THE 

PROGRAMME (POST 

ADMISSION) 

An annual meeting is held every academic year to inform 

the students on different aspects of the programs offered 

by the faculty. 

Academic guiding by faculty members is offered to 

students during their study period. 

2.3 ATTENTION GIVEN 

TO STUDENTS’ NEEDS 

– 

ADMINISTRATIVE, 

ACADEMIC, SOCIAL 

WELFARE AND 

CURRICULUM 

SUPPORT 

These are part of the university policies; Department of 

Student Services and Care is mainly in charge of providing 

students with the services they need and helping them 

overcome the problems, they may face in order to improve 

their efficiency and achieve the highest levels of university 

adaptation to achieve outstanding learning outcomes. To 

translate these objectives, the Department is to provide the 

following services: 

First: Financial Assistance: 

a. Receiving applications for grants and loans for 

disadvantaged students (Student Fund). 

B. Receive applications for loans and scholarships 

(higher education) once a year. 
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C. Checking grades for the award of the 
distinguished students and sending them to the 
Ministry of Higher Education. 

D. Employing students at university facilities for a 
certain payment provided that this does not conflict 
with the times of their lectures. This is done during 
first and second semesters. 

e. Providing exceptional financial assistance to students. 

 

Second: psychological and social counseling 

services: It is provided through the Division 

of Psychological Counseling, which is 

responsible for: 
A. Helping new students to harmonize with their new 

university life and overcome the obstacles they 
may face. 

B. Instruct and guide students socially, psychologically 
and academically. 

C. To take care of the students' problems and their 
various issues and work to solve or mitigate them, and 
to overcome any obstacle or difficulty encountered 
during their studies. 

D. Assist students with special needs to integrate into the 
university environment, and overcome the difficulties 
that may face them through conducting studies of 
their own. 

E. Conducting workshops, lectures and seminars on 
topics of interest to students, which aims to raise 
awareness and provide them with information that 
helps to prevent them from falling into difficulties. 

 

Third: Providing care for students with 

disabilities: The Division for the Care of 

Disabled Students represents the link between 

students with disabilities at the university and 

the community. 
A. The recording of course material and have it 

converted from written to audible material for 
blind students. 

B. Providing sign language translation services for Deaf 
students. 

C. Helping students of different backgrounds to write 
their exams. 

D. Provide sign language courses for regular students 
and university staff. 
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E. To overcome the difficulties that may face them 
within the university. 

F. Organization of extracurricular activities that support 
their presence within the university. 

G. Preparing for workshops and seminars that will 
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 introduce students, faculty and administrative staff of the 
University staff to disabled students and their needs. 

H. Assistance to students with disabilities in their 

exemption procedures. 

And many other services (please refer to HU student 

guide) 

 

2.4 ASSESSMENT OF 

THE STUDENT’S 

PERFORMANCE 

 

Following the grades system adapted by the Hashemite 

University; where summative assessments are used as 

tests, quizzes, and other graded course activities that are 

used to measure student performance (research papers, 

training reports ...etc.). They reveal what students have 

learned at the end of a course. 

2.5 EVALUATION OF 
STUDENTS’ 

SATISFACTION LEVEL 

REGARDING THE 

PROGRAMME AND 

ADDITIONAL 

SERVICES 

For the program, this is measured course wise through 
the random selection of courses by Quality Assurance 

Centre per semester, where students evaluate different 

aspects related to the course and instructor. 

2.6 FOLLOW-UP OF 
GRADUATE 

STUDENTS 

The faculty communicate with some of the students who 
Graduated through their participation in faculty events, 

projects and cooperation in projects, and when being 

enrolled in the Masters program offered by the faculty. 

 

 

 
Area of Analysis No. 3 The Curriculum and Pedagogical System 

3.1 METHODOLOGY USED 

TO FORMULATE THE 

CURRICULUM 

- Formulation of committees 

- Studying job descriptions and requirements 

- Developing courses based on desired 

learning outcomes 
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3.2 CURRICULUM 

COHERENCE 

The curriculum is coherently organized and 

sequenced. What students are learning builds on 

what they have learned previously, no unnecessarily 

repetitions or redundancy is seen across courses, 

subject areas, and grade levels. 

 

Curriculum is vertically coherent; there is a 

sequence in the content and difficulty in what 

students learn in course, or topic or level to prepare 

them for the next stage. Students are learning the 

knowledge and skills that will progressively prepare 

them for work. 

Example: Please see Annex 1 

Second year course: Travel Agencies and Tour 

Transportation Management 

0140901211 
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 Third year course: Tour Operation Information 
Technology 

0140901351 

Fourth Year: Practical Training 

0140901404 

 

 

The curriculum is horizontally coherent, what 

students are learning in this program mirrors what 

other students are learning in other similar 

programs. 

3.3 EFFECTIVENESS OF THE 

PEDAGOGICAL METHOD 

The university provides classrooms and applied 

learning environments in which all students are 

engaged, and feel safe and are supported to learn, 

these are evaluated through the regular evaluation 

done by students per semester for selected courses. 

3.4 EXISTENCE, ACCESS 

AND USEFULNESS OF THE 

CURRICULUM SUPPORT 

FACILITIES 

3.4 a) Infrastructure and 

pedagogical equipment 

3.4 b) Infrastructure and 

equipment for pedagogical 

support and additional services 

3.4 c) Support measures for the 

safety and maintenance of 

pedagogical resources 

Despite the availability of classrooms, the training 

labs and simulators are still in the stage of 

construction by the university which is intending 

soon to provide the faculty with an independent 

building with all pedagogical equipment and 

infrastructure needed. 

 

 

 
Area of Analysis No. 4. The Faculty 

4.1 FACULTY SELECTION This follows the recruitment policy of 

the university. 

4.2 ACADEMIC COORDINATION Goes through the hierarchy of the faculty 

(starting from the department then faculty 

and finally Human Resources Unit of the 

university). 
4.3 PROFESSIONAL PERFORMANCE Based on the regular evaluations by 

faculty deanship and students. 

4.4 CONTINUOUS KNOWLEDGE 

UPDATE 

 

4.4 a) Training After being recruited, the faculty member 

gets a training by the university (Quality 

Assurance Unit) which involves all legal 

and academic aspects. 
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4.4 b) Research Activities This is supported through: 



201  

- funded projects 
- Rewards on distinguished research 

 

 

 

 
Area of Analysis No. 5 The Management 

5.1 ORGANIZATION A hierarchy clarifies types and directions 

of relations within the organization (see 

Annex 6). 
5.2 QUALITY ASSURANCE  

5.2 a) Quality Plan This is developed by Quality Assurance 

Centre. 
5.2 b) Monitoring Quality Assurance Centre is responsible 

for students evaluation and committing to 

standards of Commission of Higher 

Education Accreditation. 

 

 

 
III. INFORMATION REGARDING THE INCLUSION OF THE PURPOSES AND 
PRINCIPLES OF THE GLOBAL CODE OF ETHICS FOR TOURISM INTO THE 

PROGRAMME 

For reference in the next sections:  

The Code’s 10 principles amply cover the economic, social, cultural and environmental 

components of travel and tourism: 

Article 1: Tourism's contribution to mutual understanding and respect between 

peoples and societies 

Article 2: Tourism as a vehicle for individual and collective fulfilment 

Article 3: Tourism, a factor of sustainable development 

Article 4: Tourism, a user of the cultural heritage of mankind and contributor to its 

enhancement 

Article 5: Tourism, a beneficial activity for host countries and communities 

Article 6: Obligations of stakeholders in tourism development 

Article 7: Right to tourism 

Article 8: Liberty of tourist movements 

Article 9: Rights of the workers and entrepreneurs in the tourism industry 

Article 10: Implementation of the principles of the Global Code of Ethics for Tourism 
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I. The Employers 

1. Did your institution/programme consider the principles of the Global Code of 

Ethics for Tourism when formulating the mission and the action plan? 

   Yes, the good qualifying of students and inclusion of different aspects of 

sustainability in different courses would lead to the achievement of sustainable 

development (Article 3), conservation of different tourism resources (Article 4) and 

prosperity of local community (Articles 5 &9) 

2. Does the institution/programme collaborate with the public/private sector in the 

implementation of the principles of the Global Code of Ethics for Tourism? If 

yes, please give examples. 

    Yes; this is mainly seen in holding and supporting events that aims at spreading the 
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awareness about significance and role of tourism for sustainable development, also 
vital topics related tourism as child labor, gender and employability in tourism; 

moreover relations with private sector as a potential employer for training and 

recruitment would achieve good employment opportunities for students (mainly 

Articles 2, 3, 4, 5, & 9) 

2. The Student 
1. In the admission of students, does your institution/programme respect the equality 

of people (sex, race, religion, political view, etc.)? Does your institution/programme 

promote the admission of the most vulnerable groups (persons with disabilities, 

ethnic minorities, indigenous people, etc.)? 

Such issues cannot be considered due to the uniform admission system imposed by 

the MOHE in Jordan, where the faculty has no say in selecting its candidate's . 

2. Does your institution/programme promote understanding and respect among 

students? Please give some examples. 

Yes, through voluntary activities done for the benefits of local communities and in 

organizing events. 

3. Does your institution/programme promote the mobility of students? 

Still in progress of preparing MOU's with other institutions. 

4. Does your institution/programme evaluate students on knowledge, skills and 

values? Please give examples. 

This is mainly implemented through the evaluation of performance in courses taken by 

the student. 

5. According to Article 5 of the Global Code of Ethics for Tourism “Tourism 

professionals (…) should carry out studies of the impact of their development 

projects on the environment and natural surroundings”. Do you ask the students of 

your institution/programme to carry out studies about tourism in your country/region 

or to be part of any cooperation for development activity? 

   Usually these are required through some courses as part of evaluation only. 

6. Does your Institution/Programme have programmes that strengthen ethic values in 

the students’ behaviour? Please give examples. 

   Besides some voluntary work, some courses focus on such issues as Sustainable 

Tourism Course & Tourism Legislations, Ethics and Strategies Course. 

3. The Curriculum and Pedagogical System 

1. How does the curriculum include the principles of the Global Code of Ethics for 

Tourism: (a) as a transversal issue in all subjects, (b) as a specific subject about ethics 

or (c) both? 

Both, some courses focus directly on this code as: Sustainable Tourism Course, 

Communication Skills for Tourism Course & Tourism Legislations, Ethics and 

Strategies Course; on the other hand codes of ethics of different tourism and hospitality 

jobs are tackled in some courses as: Tourism Infrastructure and Services, Travel 

Agencies and Tour Transportation Management, Tourism Accommodation 

Management, Food & Beverage Services Management...etc 

2. How does your institution/programme inform the students and Faculty about the 

principles of the Global Code of Ethics for Tourism (seminars, specific classes, 

brochure, etc.)? 

Classes and different events held by faculty (Please see annex 4) 

3. What is the pedagogical method used to teach the principles of the Global Code of 
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Ethics for Tourism to the students? Do you think the students might remember the 
principles and are they able to apply them once they leave the institution? How do 

you ensure that this knowledge is acquired? 

This is done within courses through presentations, case studies field trips and 

discussions. Ensuring the understanding and remembrance of such principles is done 

during the time of enrollment in the program. 

4. The Faculty 

1. What is the admission process of your Institution/Programme regarding Faculty? 

Does your Institution/Programme respect the equality of people (sex, race, 

religion, political view, etc.)? 

This is done through the formal procedures of university where different aspects of 

qualification are considered as educational degrees, research and experience. 

2. Does your institution/programme promote equity of gender among the Faculty 

members? Please give examples. 

Yes, same rights of payments, positions, rewards and promotion are the same for all 

with no discrimination. 

3. Does your institution/programme promote understanding and respect among the 

Faculty members as well as between them and the students and other staff 

members? Yes through regular meetings and events held by the faculty (example: 

scientific conferences and scientific workshops) 

4. Does your Institution/Programme promote the mobility of Faculty abroad (to study 

or to be trained)? 

Through sabbatical and scholarships for the purposes of recruitment 

5. Does your Institution/Programme have programmes that strengthen ethic values in 

the Faculty and other staff members? Please give examples. 

Yes, voluntary activities, please see annex 4 

6. Does the Faculty of your institution/programme carry out studies about tourism in 

your country/region? 

Yes, for publication and promotion or as parts of funded projects. 

5. The Management 

1. Does your institution/programme respect economic, social and cultural 

environment and transmit the same to the students, professors and local 

community? Please, give examples. 2. Does your Institution/Programme observe 

and respect the social and cultural traditions of all peoples, including minorities 

and indigenous people? Does your programme promote their integration and 

teach students respect towards everyone? 

Yes, this is done through participating in events held by local authorities, also through 

courses as: International Tourism Geography, Sustainable Tourism, Tourism 

Communication Skills, Cultural Tourism. 

3. Does your Institution/Programme help other Institutions/Programs of least 

developed countries to create/update their tourism programs using the principles 

of the Global Code of Ethics for Tourism as a reference while developing their 

mission, action plan, curriculum, etc.? NA 
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Annex 1: The Course Plan of Tourism 

Management of 2015 (Hashemite University) 
Note: some courses were replaced by new ones in 2017, these include: 

Introduction to Tourism Management, Managing Heritage & Tourism 

Detonations, Hotels Management, Crisis Management in Tourism, Managing 

and Planning Events, while other course titles were rephrased. 

 

 

 

 

  

Hashemite University 

Queen Rania Faculty of Tourism and Heritage 

Department of Sustainable Tourism 

Requirements of BA Degree in Tourism Management 

The Minimum to get BA Degree in Tourism Management Specialization is 132 

credits as this plan requires. 

The credit hours of BA Degree in Tourism Management are distributed as follows: 

1- University Requirements: 

a. Compulsory 

b. Elective 

2- Faculty Requirements: 

a. Compulsory 

b. Elective 

3- Specialization Requirements: 

a. Compulsory 

b. Elective 

4- Free Course: 

Total 

27 

12 

15 

21 

21 

- 

81 

63 

18 

3 

132 
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Course Numbering System 

 

Disciplin

e No. 
Tourism 

Management Culture 

and Heritage 

Geography 

Economy 

Information Technology 

Seminar and Research 

Title 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

9 

 

Example: 

Sustainable Tourism   110901301 

11 or 14 0 9 0 1 3 0 1 

Year Institute  Department Level Discipline Serial No. 

  
  

  
  

  
  

y  
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Department of Sustainable Tourism 

Specialization: Tourism Management 

This department offers a B.A. degree in "Tourism Management". It is 

designed to prepare students for careers in tour operating offices, travel 

agencies and front disks in tourism services. After finishing the 

requirements of the specialization, the student is expected to be acquainted 

with necessary knowledge and skills for reservation, dealing with tourists, 

and delivering high quality services. 

The courses of this specialization are listed as follows: 

 
Credit Hours  

Total Classification Manda

tory 

Elective 

University Requirements 12 15 30 

Institute Requirements 21 - 21 

 Department Requirements 
54 27 81 

Free - 3 3 

Total 87 45 132 

 

First: University Requirements: 27 Credit hours 

distributed as follows 
1. Compulsory: 12 Credit hours are: 

Course no. Course Credit hours Prerequisites 

111404117 
Military Sciences 3 

- 

111404118 
National Education 3 

- 

121601101 
 

Arabic Language 
 

3 
111405098 or 
21100099 or 

121601099 

 

121602101 

 

English Language 

 

3 

111405099 or 

121602099 or 

2120099 

 

1. Elective Credit Hours: 15 Credit Hours studied by students in the 
three following groups. Each student must choose at least one of the 

three groups and two at most: 

 
A. A Student chooses at most 6 Credit Hours in human sciences: 

Course number Course Credit Hours 

111404110 Islam and Modern Issues 3 



208  

111404111 Islamic Thought 3 

111404112 
Jerusalem History and 

Civilization 
3 

111404113 
Art and Beauty Concepts in 

Literature 
3 
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111404114 
Jordan History and 

Civilizations 
3 

111404115 Applied Arabic Language 3 

121602102 Applied English Language 3 

121602103 Technological Translation 3 

 

B. A Student chooses at most 6 Credit Hours in Social and Economic Sciences: 
Course 

number 

Course Credit hours 

111404101 Student and University 3 

111404102 Introduction to Psychology 3 

111404103 Life Skills 3 

111404104 Family and Raising Children 3 

111404115 Sociology 3 

111404116 Archaeology and Tourism 3 

111404120 Economy and Management 3 

111404121 Law in our Life 3 

 

C. A student chooses at most 6 Credit Hours in Technology, Agriculture and 
Health: 

Course number Course Credit Hours 

110108104 Energy Resources 3 

110108113 Biotechnology and Society 3 

110108114 Auto mechanics Principles 3 

110108115 Computer Ethics 3 

110108130 
Reinforcement of Health and 

Nutrition 
3 

110108131 Health Knowledge and First 

Aids 
3 

110108132 Sport and health 3 

110108133 Environmental Awareness 3 

 

Faculty Requirements:  (21) credit hours in the following list: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Course 

Number 

 

Course 

Contact Hours Total 

Credit 

Hours 

 

Prerequisites 
Lecture Practical 

0110901111 History of Jordan (1) 3 - 3 - 

0110903161 Ancient Architecture (1) 3 - 3 130901121 

0110901103 Introduction to Tourism 3 - 3 - 

0110902111 
Cultural Resources 

Management (1) 
3 - 3 - 

0110903111 
Principles of Conservation 

Science 
3 - 3 - 

0110902131 Introduction to Museology 3 - 3 - 

0110108116 Computer Skills 2 - 3 - 
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   -1Department Requirement (81) credit hours, distributed as follow: 

Compulsory courses:  (63) credit hours, as shown in the following list: 
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Course 

Number 

 

Course 

Credit Hours Total 

Credit 

Hours 

 

Prerequisites 
Lecture Practical 

0111403214 English for Tourism 1 3 - 3 111405110 or 
121602101 

0111403215 English for Tourism 2 3 - 3 0111403214 

0141403316 English for Tourism 3 3 - 3 0111403215 

0140901102 Tourism Infrastructure 

and Services 
3 - 3 - 

0140901104 Tourism and Travel 

Impacts 
3 - 3 0110901103 

0110901111 
2 

History of Jordan 2 3 - 3 110901111 

0110901201 Tourism Resources and 

Trends 
3 - 3 0110901103 

0110901203 Touristic Sites in Jordan 

1 
3 - 3 - 

0110901206 Touristic Sites in Jordan 

2 
3 - 3 0110901203 

0140901211 Travel Agencies and 

Tour Transportation 

Management 

3 - 3 - 

0140901212 Tourism 

Accommodation 

Management 

3 - 3 - 

0140901213 Food & Beverage 

Services Management 
3 - 3 - 

0140901214 Tour Programs Planning 3 - 3 0140901211 

0110901301 Sustainable Tourism 3 - 3 0110901103 

0140901302 Communication Skills 

for Tourism 
3 - 3 - 

0140901351 Tour Operation 

Information Technology 

3 - 3 - 

0140901352 Hotel Information 

Technology 

3 - 3 - 

0140901407 Tourism Legislations, 

Ethics and Strategies 
2 - 2 - 

0140901413 Human Resources 

Management in Tourism 
3 - 3 130901102 

0140901404 Practical Training 3 6 6 Passing 90 

credits 

0110901491 Seminar 1 - 1 - 

 

 

2-   Elective courses:  (18) credit hours, selected from the following: 
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Course 

Number 

 

Course 

Credit Hours Total 

Credit 

Hours 

 

Prerequisites 
Lecture Practical 

0140901203 Tourism Marketing 3 - 3 - 

0110901204 International Tourism 

Geography 

3 - 3 130901101 

0110902201 Tourism Planning 3 - 3 011902111 or 

011901103 

0110902202 Cultural Tourism 3 - 3 011901103 

0140901405 Tourist Segmentation 

and Behavior 

3 - 3 - 

0140901406 Special Topics in 

Tourism 
3 - 3 Passing 90 credits + 

coordinating with 

the department 

0140901412 Tourism Attractions 

Development and 

Management 

3 - 3 0140901102 

0140901442 Tourism Yield 

Management 
3 - 3 0140901104 

0140901443 Tourism Economics 3 - 3 0140901104 

 

 

 

Elective: (3) credit hours: selected by the student from any faculty at the university. 

 

 

Courses Offered by Sustainable Tourism Department 
 

Course 

Number 

 

Course Title 

Credit Hours Total 

Credit 

Hours 

 

Prerequisites 
Lecture Practical 

0110901111 History of Jordan (1) 3 - 3 - 

0110901103 
Introduction to 

Tourism 
3 - 3 - 

0140901102 Tourism Infrastructure 

and Services 
3 - 3 - 

0140901104 Tourism and Travel 

Impacts 

3 - 3 0110901103 

01109011112 History of Jordan 2 3 - 3 110901111 

0110901201 Tourism Resources and 

Trends 

3 - 3 0110901103 

0110901203 Touristic Sites in 

Jordan 1 

3 - 3 - 

0110901206 Touristic Sites in 

Jordan 2 

3 - 3 0110901203 
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0140901211 Travel Agencies and 

Tour Transportation 

Management 

3 - 3 - 

0140901212 Tourism 

Accommodation 

Management 

3 - 3 - 

0140901213 Food & Beverage 

Services Management 

3 - 3 - 

0140901214 Tour Programs 

Planning 

3 - 3 0140901211 

0110901301 Sustainable Tourism 3 - 3 0110901103 

0140901302 Communication Skills 

for Tourism 

3 - 3 - 

0140901351 Tour Operation 

Information 

Technology 

3 - 3 - 

0140901352 Hotel Information 

Technology 
3 - 3 - 

0140901407 Tourism Legislations, 

Ethics and Strategies 
2 - 2 - 

0140901413 Human Resources 

Management in 

Tourism 

3 - 3 130901102 

0140901404 Practical Training 3 6 6 Passing 90 

credits 

0110901491 Seminar 1 - 1 - 

0140901203 Tourism Marketing 3 - 3 - 

0110901204 International Tourism 

Geography 

3 - 3 130901101 

0140901405 Tourist Segmentation 

and Behavior 

3 - 3 - 

0140901406 Special Topics in 

Tourism 
3 - 3 Passing 90 

credits + 

coordinating 

with the 

department 

0140901412 Tourism Attractions 

Development and 

Management 

3 - 3 0140901102 

0140901442 Tourism Yield 

Management 

3 - 3 0140901104 

0140901443 Tourism Economics 3 - 3 0140901104 
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Annex 2: Courses Description 

Department of Sustainable Tourism  

Tourism Management Program   

 

Course 

Number 
Course Title 

Lecture 

C. 

Practical 

C. 

Total 

Credits 
Prerequisites 

0110901103 Introduction to Tourism 3 - 3 - 

The general concept of tourism, its structural components and supporting services, different 

tourism impacts and its contribution to economy and development, these topics will be clarified as 

applies to Jordan. 

Course 

Number 
Course Title 

Lecture 

C. 

Practical 

C. 

Total 

Credits 
Prerequisites 

0140901102 Tourism Infrastructure 

and Services 

3 - 3 - 

Different tourism establishments and services; such as hotels, travel agencies, food and beverage 

services…etc. The organizational hierarchy for each of these will be explained; also job description 

and operations for different occupations tasks, human and financial resources management will be 

also included. Planning and design methods and implementation of physical infrastructure that 

contributes to development of tourism facilities at micro and macro levels. 

Effective government involvement and quality of infrastructure maintenance are given special 

attention. The management of infrastructure offers tourism services that include training and 

market-oriented jobs. Transportation, drainage system, public facility, utility, recreation, 

landscape, architecture and environment are among important infrastructure. Discussion is also 

centered on development of tourism facility and services particularly accommodation, resort, 

park and other tourism product. 

Course 

Number 
Course Title 

Lecture 

C. 

Practical 

C. 

Total 

Credits 
Prerequisites 

0140901104 Tourism and Travel 

Impacts 

3 - 3 0110901103 

The fundamental concepts of tourism impacts, students will study types of economic impacts on 

tourism such as direct, indirect and induced impact. Also, studying the social, cultural, 

environmental, and political impacts of tourism. The course will discuss some impacts assessment 

methods such as Input-Output method (IO), Tourism Satellite Accounts (TSA), Travel Cost 

Method (CVM), etc. The students will get chance to study the case of Jordan and explore the 

different impacts of tourism in taking place there. 

Course 

Number 
Course Title 

Lecture 

C. 

Practical 

C. 

Total 

Credits 
Prerequisites 

0110901201 Tourism Resources and 

Trends 
3 - 3 0110901103 

Explaining different resources of tourism, methods of segmenting tourism markets, also their 

characteristics and preferred destinations, which is in addition to tourism products and markets in 

Jordan? 

Course 

Number 
Course Title 

Lecture 

C. 

Practical 

C. 

Total 

Credits 
Prerequisites 
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0110901203 Touristic Sites in Jordan 

1 
3 - 3 - 

Jordanian tourism sites that include the following categories of resources: archaeological, 

historical, religious, museums, and MICE resources. 

Course 

Number 
Course Title 

Lecture 

C. 

Practical 

C. 

Total 

Credits 
Prerequisites 

0110901206 Touristic Sites in Jordan 

2 

3 - 3 0110901203 

Jordanian tourism sites that include the following categories of resources: topography, flora, 

fauna, water, and climate (special focus will be on adventure and medical tourism) 

Course 

Number 
Course Title 

Lecture 

C. 

Practical 

C. 

Total 

Credits 
Prerequisites 

0140901211 Travel Agencies and 

Tour Transportation 

Management 

3 - 3 - 

The role of tour operating and travel agencies in the tourism process, their functions, 

organizational structure, management, and business planning, also organizing and marketing 

individual and group tours, transportation by air, land and sea in terms of their importance and 

advantages, that is in addition to their use in the development of tourism activity, as well as the 

management and organization of its facilities. 

Course 

Number 
Course Title 

Lecture 

C. 

Practical 

C. 

Total 

Credits 
Prerequisites 

0140901212 Tourism 

Accommodation 

Management 

3 - 3 - 

Clarifying the different types of tourism accommodations as hotels, motels, hotel apartments, and 

tourist camps; also their departments, functions, organizing, management and divisions. The 

course gives also a general explanation on hotel environmental management. 

Course 

Number 
Course Title 

Lecture 

C. 

Practical 

C. 

Total 

Credits 
Prerequisites 

0140901213 Food & Beverage 

Services Management 
3 - 3 - 

The course explains the different types of food and beverage establishments, also their functions, 

organizing, management and generally menus design process. The course clarifies also operations 

as purchase, issuing and storage. 

Course 

Number 
Course Title 

Lecture 

C. 

Practical 

C. 

Total 

Credits 
Prerequisites 

0140901214 Tour Programs Planning 3 - 3 0140901211 

The Process of developing and planning tour programs, selecting different components of these 

programs (services), also explaining cost analysis and different distribution channels. 

Course 

Number 
Course Title 

Lecture 

C. 

Practical 

C. 

Total 

Credits 
Prerequisites 

0110901301 Sustainable Tourism 3 - 3 0110901103 

The course explains the different impacts of tourism on economy, environments and societies, 

and then it clarifies the relation between tourism and sustainable development, sustainable 

tourism agenda and its aims, policy areas needed to achieve them, and how to prepare a strategy 

that involves all concerned stakeholders, that is in addition to tools of sustainability. 
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Course 

Number 
Course Title 

Lecture 

C. 

Practical 

C. 

Total 

Credits 
Prerequisites 

0140901302 Communication Skills 

for Tourism 
3 - 3 - 

The verbal and non-verbal communication skills in tourism context for serving and dealing with 

different cultural groups. 

Course 

Number 
Course Title 

Lecture 

C. 

Practical 

C. 

Total 

Credits 
Prerequisites 

0140901351 Tour Operation 

Information Technology 
3 - 3 - 

The basic knowledge of software and information systems (Central Reservation System (CRS)) 

used in tour operating offices reservations (as Galileo and Amadeus). 

Course 

Number 
Course Title 

Lecture 

C. 

Practical 

C. 

Total 

Credits 
Prerequisites 

0140901352 Hotel Information 

Technology 
3 - 3 - 

The basic knowledge of software and information systems used in the accommodation 

establishments' reservations (as PMS: Property Management System& Opera). 

Course 

Number 
Course Title 

Lecture 

C. 

Practical 

C. 

Total 

Credits 
Prerequisites 

0140901407 Tourism Legislations, 

Ethics and Strategies 

2 - 2 - 

The legislations and laws concerning the operations and performance of tourism establishments, 

as well rights and responsibilities of different stakeholders involved in tourism development. The 

roles, function and relationship of public and private sector on tourism are discussed in greater 

depth. Special attention will also be given to monitoring and control mechanisms that have been 

implemented by the government in tourism sector particularly towards tourist's safety and 

security, infrastructure maintenance, quality of services and consumer satisfaction 

Course 

Number 
Course Title 

Lecture 

C. 

Practical 

C. 

Total 

Credits 
Prerequisites 

0140901413 Human Resources 

Management in Tourism 
3 - 3 130901102 

Issues related to human resources in tourism as job analysis, recruiting, selection, orientation, 

training and development, career planning, performance appraisal, compensation, health and 

safety and labour relations. 

Course 

Number 
Course Title 

Lecture 

C. 

Practical 

C. 

Total 

Credits 
Prerequisites 

0140901404 Practical Training 3 6 6 Passing 90 

credits 

As student pass (90) credit hours, the student takes the opportunity of training in a travel agency 

and a hotel, where the focus is on achieving the needs of the student, and the entity that conducts 

training, with the approval and academic supervision by the department, the student is expected 

to get knowledge and skills needed for clerical and practical tasks in travel agencies and tour 

operating offices, also reception services in hotels. 

Course 

Number 
Course Title 

Lecture 

C. 

Practical 

C. 

Total 

Credits 
Prerequisites 

0110901491 Seminar 1 - 1 - 
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Current and critical issues of tourism, different topics will be selected to be discussed and 

presented by students. 

Course 

Number 
Course Title 

Lecture 

C. 

Practical 

C. 

Total 

Credits 
Prerequisites 

0140901203 Tourism Marketing 3 - 3 - 

The concept of marketing, its significance in tourism, also the uniqueness of tourism product, 

its components of supply and demand, also marketing mix, promotion tools, conducting 

marketing research and preparing plans, also studying tourism market segments. 

Course 

Number 
Course Title 

Lecture 

C. 

Practical 

C. 

Total 

Credits 
Prerequisites 

0110901204 International Tourism 

Geography 
3 - 3 130901101 

The basic concepts of geography which plays an important role in travel and tourism around the 

world, students will recognize important tourism regions and their different landmarks, various 

destinations and tourist activities, also information that traveler must know before the trip as 

health-related issues and climate, as well as customs and traditions of the host communities. 

Course 

Number 
Course Title 

Lecture 

C. 

Practical 

C. 

Total 

Credits 
Prerequisites 

0140901405 Tourist Segmentation 

and Behavior 
3 - 3 - 

The process in which consumers make buying decisions, also different categories of segmenting 

and studying tourism markets, such as demographic, behavioristic, psychographic, and 

geographical categories. 

Course 

Number 
Course Title 

Lecture 

C. 

Practical 

C. 

Total 

Credits 
Prerequisites 

0140901406 Special Topics in 

Tourism 

3 - 3 Passing 90 

credits 

The contemporary issues of tourism industry from different disciplines. These include the 

relation between tourism and: politics, globalization, environmental crises, child labor …etc 

Course 

Number 
Course Title 

Lecture 

C. 

Practical 

C. 

Total 

Credits 
Prerequisites 

0140901412 Tourism Attractions 

Development and 

Management 

3 - 3 0140901102 

The principles of managing different tourist sites, issues related to developing and interpreting 

these sites so that sustainable tourism development is achieved are also considered. 

Course 

Number 
Course Title 

Lecture 

C. 

Practical 

C. 

Total 

Credits 
Prerequisites 

0140901442 Tourism Yield 

Management 

3 - 3 0140901104 

Revenue management strategies, and design management to maximize revenues using a range 

of techniques 

Course 

Number 
Course Title 

Lecture 

C. 

Practical 

C. 

Total 

Credits 
Prerequisites 

0140901443 Tourism Economics 3 - 3 0140901104 

Understanding of the basic economic concepts in tourism and its role in developed and developing 

countries’ economy. Different aspects of tourism will be analyzed in the course 
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such as sustainability, exchange rate, and demand side of tourism (types of factors 

influencing tourism demand, tourist’s decision and behavior). Supply side of 

tourism (inputs of tourism, outputs of tourism, and types of variables influencing 

tourism supply). 
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Annex 3: The Learning Outcomes listed in courses 

syllabi (these might be changed by the 

instructor) 
 

 
Course 

Number 
Course Title 

Lecture 

C. 

Practical 

C. 

Total 

Credits 
Prerequisites 

0110901103 Introduction to Tourism 3 - 3 - 

 To understand the general concept of tourism, 

 To identify its structural components and supporting services, 

 To generally understand tourism impacts and its contribution to economy and 

development, 

 To become aware of different tourism jobs 

 To identify roles and responsibilities of different international and national organizations 

as UNWTO, WTTC, ASTA...etc 

Course 

Number 
Course Title 

Lecture 

C. 

Practical 

C. 

Total 

Credits 
Prerequisites 

0140901102 Tourism Infrastructure 

and Services 

3 - 3 - 

 To identify different tourism establishments and services; such as hotels, travel agencies, 

food and beverage services…etc. 

 To understand organizational hierarchy for each of these will be explained; also job 

description and operations for different occupations tasks, and human and financial resources 

management 

 To understand planning and design methods and implementation of physical infrastructure 

that contributes to development of tourism facilities at micro and macro levels. 

Course 

Number 
Course Title 

Lecture 

C. 

Practical 

C. 

Total 

Credits 
Prerequisites 

0140901104 Tourism and Travel 

Impacts 
3 - 3 0110901103 

 To understand fundamental concepts of tourism impacts, 

 To differentiate between economic impacts on tourism such as direct, indirect and induced 

impacts. 

 To understand and discuss the social, cultural, environmental, and political impacts of tourism. 

   To apply impacts assessment methods such as Input-Output method (IO), Tourism Satellite  

Accounts (TSA), Travel Cost Method (CVM), etc. 

 To discuss the case of Jordan and exploring the different impacts of tourism in taking place 

there. 

Course 

Number 
Course Title 

Lecture 

C. 

Practical 

C. 

Total 

Credits 
Prerequisites 

0110901201 Tourism Resources and 

Trends 
3 - 3 0110901103 



86  

 To identify different resources of tourism, methods of segmenting tourism markets, also their 

characteristics and preferred destinations, 

 To understand different trends of tourist movements and selection of tourism experience 

components 
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Course 

Number 
Course Title 

Lecture 

C. 

Practical 

C. 

Total 

Credits 
Prerequisites 

0110901203 Touristic Sites in 

Jordan 1 
3 - 3 - 

 To identify and get familiar with resources of Jordanian tourism sites that includes the 

following categories of resources: archaeological, historical, religious, museums, and MICE 

resources. 

Course 

Number 
Course Title 

Lecture 

C. 

Practical 

C. 

Total 

Credits 
Prerequisites 

0110901206 Touristic Sites in 

Jordan 2 
3 - 3 0110901203 

 To identify and get familiar with resources Jordanian tourism sites that include the following 

categories of resources: topography, flora, fauna, water, and climate (special focus will be on 

adventure and medical tourism) 

Course 

Number 
Course Title 

Lecture 

C. 

Practical 

C. 

Total 

Credits 
Prerequisites 

0140901211 Travel Agencies and 

Tour Transportation 

Management 

3 - 3 - 

 To understand the roles of tour operators, travel agencies and transportation in tourism 

experience, 

 To differentiate between: Wholesale and Retail Travel Agency Business 

 To recognize their functions, organizational structure, management, and business planning, 

 To understand the process of organizing and marketing individual and group tours, 

 To recognize sources of income in travel agency and tour operation business 

 To understand concepts, techniques and formulation of itinerary planning; also tour pricing 

and pricing strategies 

 To identify roles and responsibilities of different international and national organizations as 

IATA, ICAO, ASTA...etc 

Course 

Number 
Course Title 

Lecture 

C. 

Practical 

C. 

Total 

Credits 
Prerequisites 

0140901212 Tourism 

Accommodation 

Management 

3 - 3 - 

 To understand and identify the different types and classifications of tourism accommodations 

as hotels, motels, hotel apartments, and tourist camps; 

 To be aware of their departments, functions, organizing, management and divisions. 

 To recognize different careers and their paths in these establishments, also the different roles 

and responsibilities of each 

 To get familiar with the concept of hotel environmental management. 

Course 

Number 
Course Title 

Lecture 

C. 

Practical 

C. 

Total 

Credits 
Prerequisites 

0140901213 Food & Beverage 

Services Management 

3 - 3 - 
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 To understand and identify different types of food and beverage establishments, 

 To understand their divisions and different functions, organizing, management and menus 

design process. 

 To get familiar with and differentiate between operations as purchase, issuing and storage. 

Course 

Number 
Course Title 

Lecture 

C. 

Practical 

C. 

Total 

Credits 
Prerequisites 

0140901214 Tour Programs 

Planning 

3 - 3 0140901211 

 To understand and practice the processes of developing and planning tour programs, 

selecting different components of these programs (services), also cost analysis, 

 To get familiar with different distribution channels. 

Course 

Number 
Course Title 

Lecture 

C. 

Practical 

C. 

Total 

Credits 
Prerequisites 

0110901301 Sustainable Tourism 3 - 3 0110901103 

 To understand the relation between tourism and sustainable development, 

 To identify different aims of sustainability, 

 To recognize and discuss policy areas needed to achieve them, 

 To understand the process of developing a strategy that involves all concerned stakeholders, 

 To discuss analyses related to tools of sustainability 

Course Num Course Title 
Lecture 

C. 

Practical 

C. 

Total 

Credits 
Prerequisites 

0140901302 Communication Skills 

for Tourism 
3 - 3 - 

 To understand verbal and non-verbal communication skills in tourism context for serving  

and dealing with different cultural groups. 

 To demonstrate effective skills of communication 

 To get familiar with cultural differences to be considered in communication with clients and 

different stakeholders 

Course 

Number 
Course Title 

Lecture 

C. 

Practical 

C. 

Total 

Credits 
Prerequisites 

0140901351 Tour Operation 

Information 

Technology 

3 - 3 - 

 To demonstrate basic knowledge and usage of software and information systems (Central 

Reservation System (CRS)) used in tour operating offices reservations (as Galileo and 

Amadeus). 

Course 

Number 
Course Title 

Lecture 

C. 

Practical 

C. 

Total 

Credits 
Prerequisites 

0140901352 Hotel Information 

Technology 

3 - 3 - 

 To demonstrate basic knowledge and usage of software and information systems used in the 

accommodation establishments' reservations (as PMS: Property Management System& 

Opera). Course 

Number 
Course Title 

Lecture 

C. 

Practical 

C. 

Total 

Credits 
Prerequisites 

0140901407 Tourism Legislations, 

Ethics and Strategies 

2 - 2 - 
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 To understand legislations and laws concerning the operations and performance of tourism 

establishments, as well rights and responsibilities of different stakeholders involved in 

tourism development. 

 To becomes aware of different ethical codes and codes of conduct as relates to tourism 

 To recognize the roles, function and relationships of public and private sectors 

 To understand and identify monitoring and control mechanisms that are implemented by the 

government in tourism sector particularly towards tourist's safety and security, infrastructure 
maintenance, quality of services and consumer satisfaction. 

Course 

Number 
Course Title 

Lecture 

C. 

Practical 

C. 

Total 

Credits 
Prerequisites 

0140901413 Human Resources 

Management in 

Tourism 

3 - 3 130901102 

 To understand issues related to human resources in tourism as job analysis, recruiting, 

selection, orientation, training and development, career planning, performance appraisal, 

compensation, health and safety and labor relations. 

Course 

Number 
Course Title 

Lecture 

C. 

Practical 

C. 

Total 

Credits 
Prerequisites 

0140901404 Practical Training 3 6 6 Passing 90 

credits 

 To get practical experience in the work of tour operating/travel ticketing and receptioning in 

different tourism establishments 

 To apply professional skills needed in different positions in tour operating offices/ travel 

agencies and front disks. 

Course 

Number 
Course Title 

Lecture 

C. 

Practical 

C. 

Total 

Credits 
Prerequisites 

0110901491 Seminar 1 - 1 - 

 To recognize the significance of research and its different types and methodologies in getting 

knowledge. 

 To recognize the relationship between theory and research. 

 To learn how to write a research paper, proposal and how to make presentation of your 

work. 

 To learn the different methods of data collection. 

 To learn how to conduct elementary data analysis. 

 To learn how to judge critically research works, and how to think about uses and limitations 

of research work. 

 To be aware of ethical issues in writing research. 

Course 

Number 
Course Title 

Lecture 

C. 

Practical 

C. 

Total 

Credits 
Prerequisites 

0140901203 Tourism Marketing 3 - 3 - 

 To understand the concept of marketing and its role in the whole tourism experience. 

 To identify the various components of tourism marketing and its tools. Understand different 

to types of tourism as well as segments of markets 

 To understand Marketing Mix. 

 To identify distribution channels. 

 To get familiar with making a website as a marketing tool.  

 

101 
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 To understand the process of marketing research. 

 To realize the role of structural components of tourism in creating and designing tourism 

experience. 

Course 

Number 
Course Title 

Lecture 

C. 

Practical 

C. 

Total 

Credits 
Prerequisites 

0110901204 International Tourism 

Geography 

3 - 3 130901101 

 To understand basic terms of geography and the relation between tourism and geography 

(natural & cultural). 

 To identify major tourism regions, destinations, ethnic cultures and travel trends 

 To get familiar with main tourism attractions worldwide. 

Course 

Number 
Course Title 

Lecture 

C. 

Practical 

C. 

Total 

Credits 
Prerequisites 

0140901405 Tourist Segmentation 

and Behavior 

3 - 3 - 

 To understand the process in which consumers make buying decisions, also related theories 

 To identify different categories of segmenting and studying tourism markets, such as 

demographic, behavioristic, psychographic, and geographical. 

 To relate between market characteristics and behaviors as those of purchasing, firsthand 

experience with sites and interacting with tourist/locals groups. 

Course 

Number 
Course Title 

Lecture 

C. 

Practical 

C. 

Total 

Credits 
Prerequisites 

0140901406 Special Topics in 

Tourism 
3 - 3 Passing 90 

credits 

 To identify and discuss international and regional contemporary issues that affect the 

performance of tourism and hospitality. 

Course 

Number 
Course Title 

Lecture 

C. 

Practical 

C. 

Total 

Credits 
Prerequisites 

0140901412 Tourism Attractions 

Development and 

Management 

3 - 3 0140901102 

 To understand principles of managing different tourist sites, 

 To understand issues related to developing and interpreting these sites, 

 To identify various jobs in different types of attractions, 

 To recognize the different aspects of HR &  revenue management 

Course 

Number 
Course Title 

Lecture 

C. 

Practical 

C. 

Total 

Credits 
Prerequisites 

0140901442 Tourism Yield 

Management 

3 - 3 0140901104 

 To evaluate the importance of yield management in tourism; 

 To identify component parts of yield management 

 To conduct demand analysis, forecasting, pricing, and optimisation 

Course 

Number 
Course Title 

Lecture 

C. 

Practical 

C. 

Total 

Credits 
Prerequisites 

0140901443 Tourism Economics 3 - 3 0140901104 

 To understand basic concepts and principles of tourism economics. 
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 To assess the effect of tourism policies on the economic development in a destination 
and apply the principles of tourism economics in tourism demand forecasting and 
planning. 

 To discuss and analyses elements as: exchange rate, and demand side of tourism (types of 
factors influencing tourism demand, tourist’s decision and behavior), supply side of 
tourism (inputs of tourism, outputs of tourism, and types of variables influencing tourism  

     supply). 
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Annex 4: Examples of Faculty Activities  
 

 

 

 
 

Archaeological Excavations in 
Zarqa and Cooperation 
Projects with Jordanian 

Department of Antiquities 

Excavations at Khirbet Jneineh 
at Zarqa 

King Mesha Stele at the 
University 

The First International 

Conference Titled in 

Tourism Management & 

Heritage Conservation 

Hashemite University 

 



  

 

 

 

104



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friends of Tourism Workshop 

December 2015 

Tourism Security Workshop 

29/10/2015 in corp. with Tourist 

Police 
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Tourism Flowers/ Beautification 

of the HU Campus 

November 2015 

Archaeological Excavations Training at Khirbet al-Wada’a / In coop. with 

DOA 
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Tourism & Local Community 

Workshop March 2015 

 

Training of DOA Staff 
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The Project of Conserving 

Amman Nymphaeum Workshop 

March 2015 
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Annex 5: About the Faculty 
 

 

 

Queen Rania Faculty of Tourism and Heritage 

 

 

The Queen Rania Faculty of Tourism and Heritage was established 

in 1999/2000  to take a significant role in qualifying distinguished 

human resources in the fields of tourism, conserving antiquities and 

managing cultural resources, this group of graduates should be able 

to cope with the requirements of tourism employment market, 

especially if we consider that tourism forms a vital economic sector 

in Jordan. The establishment of the faculty is based on the core 

values of giving concern to human resources, conserving antiquities 

and heritage, training and self- development, achieving 

sustainability and nationalism. 

The faculty seeks achieving the following in the future: 
 

1- Supporting the scientific research related to tourism and 
heritage by participating in locally and internationally financed 
research projects. 

2- Developing a joint graduate program in different specializations 
of the faculty. 

3- Establishing an archaeological and heritage museum on the 
campus of the university. 

4- Establishing a specialized library for archaeological and 
heritage documents. 

 

 

Mission 
Our mission is to qualify human resources to effectively contribute to 

the development and management of tourism sites, also providing 

services of excellent quality to tourists; this comes through providing 

both theoretical knowledge and practical training as required by 

employment market. 

 

 

 

The QRITH offers four programs: 
A. 3 undergraduate programs: B.Sc. /B.A. degrees in Tourism Management, 

Conservation Science, & Cultural Resources Management and Museology. 



 

 

B. One M.A. program in the field of Archaeology of Ancient Arab Civilizations. 
 Degree Programs that offer a B.Sc. / B.A. - 

1. Department of Sustainable Tourism 

This department offers a B.A. degree in "Tourism Management". It 

is designed to prepare  students  for  a  career  in  the  tourism  

industry,  including  receptions, 
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ticketing, reservation, management and operation of tourism 

attractions, various businesses that serve travelers and tourists, in 

addition to all organizations related to the development of tourism 

industry. 

 

2. Department of Cultural Resources Management and 

Museology 
This department offers a B.Sc. degree in "Cultural Resources 

Management and Museology". It presents a new scientific view in 

dealing with archaeological remains and heritage. The primary 

objective of this program is to qualify professionals who are 

competent in the methods and techniques appropriate for 

management of the cultural heritage.  Graduates of this program will 

be qualified  to hold positions as managers of museums, 

archaeological sites, and natural reserves. 

 

3. Department of Conservation Science 
This department offers a B.Sc. degree in "Conservation Science". It 

aims, through the courses it offers, at developing and training 

students to respond to the challenges presented by the deterioration 

of environmentally sensitive and fragile buildings and materials, 

and to be able to deal with newly discovered archaeological 

remains. 

Upon completion of his study, a student should be able to work in a 

museum, an archaeological excavation, or with government bodies 

responsible for the protection of the cultural heritage. 

 



 

 

The Masters Program: (Offered by Department of 

Sustainable Tourism) 
This program gives the Masters Degree in the specialization of 

Ancient Arab Civilizations Archaeology. The program includes 

courses dealing with topics  as the history and antiquities of 

Arabian Peninsula, archaeology, Semitic cultures and languages, 

and other subjects. Students are qualified after graduation to 

work in archaeological field, also as teaching assistants in 

colleges and departments teaching the same specialization. 

 

 

 

Contact Us 

Queen Rania Faculty of Tourism 

and Heritage Hashemite University; 

P.O. Box 330127 Postal Code 13115 

Zarqa, Jordan, Tel: +962-5-3903333-

4480 

Fax: +962(05)3903346 

Email: tourism@hu.edu.jo 
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Vice Dean & Assistant 

Dean 

 

 

 

Annex 6: 

Hierarchy of the 

Faculty 
 

 

 
 

 

Queen Rania Faculty of Tourism & Heritage 

The Dean 

Presidency of the University 
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